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RESOLUCIÓ EDC/1438/2006, de 28
d’abril, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats de la llar d’infants privada Tere,
de Gavà.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants Tere, de Gavà, en petició d’auto-
rització de cessament d’activitats, 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, la Llei orgà-
nica 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 sistema
educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de 23 de
desembre, de qualitat de l’educació, i el De-
cret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de
la llar d’infants Tere, de Gavà, 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 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions pú-

bliques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interessos.

Sant Feliu de Llobregat, 28 d’abril de 2006

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: Gavà.
Localitat: Gavà.
Codi: 08051367.
Denominació: Tere.
Adreça: c. Pau Claris, 69.
Titular: M. Teresa Sánchez Ribera.
NIF: 38379004P.

S’autoritza el cessament d’activitats de la
llar d’infants Tere, de Gavà, amb efectes a
partir de la fi del curs 2004-2005.

(06.117.170)

RESOLUCIÓ EDC/1439/2006, de 9 de
maig, per la qual s’atribueix una nova de-
nominació específica a un institut d’educa-
ció secundària de Tarragona.

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

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

Per tot això,

Resolc:

Atribuir a l’institut d’educació secundària
Bonavista, amb codi 43008481, ubicat al c.
21, s/n (Afores), de Bonavista, Tarragona
(Tarragonès), la nova denominació específi-
ca Collblanc.

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 maig de 2006

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

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

(06.124.036)

RESOLUCIÓ EDC/1440/2006, de 9 de
maig, per la qual s’implanta un cicle forma-
tiu d’arts plàstiques i disseny a l’Escola d’Art
i Superior de Disseny Deià de Barcelona.

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu, es-
tableix dintre dels ensenyaments artístics els
ensenyaments de les arts plàstiques i de
disseny que comprendran els estudis relaci-
onats amb les arts aplicades, els oficis artís-
tics, el disseny en les diverses modalitats i la
conservació i restauració de béns culturals.

Per mitjà de diversos decrets s’ha esta-
blert l’ordenació dels ensenyaments dels
cicles formatius d’arts plàstiques i disseny,

L’estudi de les necessitats d’oferta de
places escolars d’arts plàstiques i disseny
aconsella reestructurar l’oferta per tal d’ade-
quar-la a les necessitats i per aprofitar mi-
llor els recursos disponibles.

Per aquest motiu es considera conveni-
ent la implantació de determinats ensenya-
ments en un centre docent públ ic de
Barcelona.

D’acord amb el que disposa la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, i la Llei orgà-
nica 10/2002, de 23 de desembre, de qua-
litat de l’educació,

Resolc:

—1 Implantar el cicle formatiu d’arts plàs-
tiques i disseny que es detalla a l’annex
d’aquesta Resolució en el centre docent
públic que s’indica, amb efectes acadèmics
i administratius de l’inici del curs escolar
2006-2007.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de 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 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.

Barcelona, 9 de maig de 2006

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

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

ANNEX

CFAS: cicles formatius d’arts plàstiques i
disseny de grau superior.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I
(CIUTAT)

Comarca: Barcelonès.
Codi: 08044156.
Denominació: Escola d’Art i Superior de Dis-
seny Deià.
Municipi: Barcelona.
Ensenyament que s’implanta: CFAS (5854)
Elements de jardí.

(06.124.034)

RESOLUCIÓ EDC/1441/2006, de 9 de
maig, per la qual s’atribueix una nova de-
nominació específica a un col·legi d’educa-
ció infantil i primària de Sant Feliu de Guíxols.

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

Havent-se comprovat a l’expedient es-
mentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 6 de l’annex del Decret
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir al col·legi d’educació infantil i pri-
mària de Sant Feliu de Guíxols, amb codi
17008018, ubicat a la ctra. de Sant Amanç,
s/n, de Sant Feliu de Guíxols (Baix Em-
pordà), la nova denominació específica Ar-
denya.

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.

Barcelona, 9 de maig de 2006

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

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

(06.124.035)

RESOLUCIÓ EDC/1443/2006, de 9 de
maig, per la qual s’aprova la disminució del
nombre d’unitats concertades del centre do-
cent privat Escola Pia Sarrià-Calassanç, de
Barcelona.

Per la Resolució ENS/1417/2002, de 14
de maig (DOGC núm. 3643, de 27.5.2002),
es va aprovar el concert educatiu del centre
docent privat Escola Pia Sarrià-Calassanç,
de Barcelona, amb codi 08004286, per a 8
unitats de batxillerat.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnat/professorat per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 del Decret esmentat esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per
la resolució del director general de Cen-
tres Educatius de 6 d’abril de 2006, en
aplicació de la normativa esmentada, amb
la finalitat de disminuir el nombre d’uni-
tats concertades al centre Escola Pia
Sarr ià-Calassanç, de Barcelona, s’ha
comprovat que el nombre d’alumnat resul-
tant del procés de matriculació no justifi-
ca el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Escola Pia
Sarrià-Calassanç, de Barcelona, amb codi
08004286, per disminució d’1 unitat con-
certada de segon curs de batxillerat, atès
que el nombre d’alumnat resultant del pro-
cés de matriculació no justifica el manteni-
ment del concert.

—2 El servei territorial corresponent del
Departament d’Educació comunicarà al ti-
tular del centre les circumstàncies neces-
sàries per a la formalització de la modifica-
ció del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2005-2006
i s’inscriurà al Registre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de 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.

Barcelona, 9 de maig de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(06.128.229)

RESOLUCIÓ EDC/1444/2006, de 9 de
maig, per la qual es declara el cessament
d’activitats d’un centre municipal de forma-
ció d’adults.

Instruït l’expedient de cessament d’acti-
vitats del centre relacionat en l’annex;

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret el que
disposen l’article 2 del Decret 72/1994, de
6 d’abril, pel qual es regulen els centres de
formació d’adults i l’article 11 de l’Ordre de
19 de juliol de 1994, que n’estableix el rè-
gim d’autorització, un cop comprovada la
interrupció en el funcionament del centre
durant un període superior a un curs aca-
dèmic i atenent la comunicació rebuda de
l’Ajuntament de Banyoles sobre l’acord prés
pel Ple de l’Ajuntament el 27 de febrer de
2006, en relació a la incoació d’expedient
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de supressió del servei públic de l’Escola
Municipal d’Adults de Banyoles,

Resolc:

—1 Declarar el cessament d’activitats d’un
centre municipal de Formació d’Adults, les
dades identificatives del qual es relacionen
en l’annex.

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

Barcelona, 9 de maig de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Comarca: Pla de l’Estany.
Municipi: Banyoles.
Localitat: Banyoles.
Número de codi: 17007385.
Denominació: Centre municipal de Forma-
ció d’Adults Banyoles.
Adreça: Alfons XII, 155, 2n-E (illa 2S Vila
Olímpica).
Titular: Ajuntament de Banyoles.
NIF: P1701600G.

(06.125.013)

RESOLUCIÓ EDC/1442/2006, de 9 de
maig, de modificació de la Resolució EDC/
1085/2006, de 12 d’abril, per la qual es no-
menen els tribunals que han de jutjar els pro-
cediments selectius per a la provisió de
places de funcionaris docents.

Per la Resolució EDC/1085/2006, de 12
d’abril, es van nomenar els tribunals que han
de jutjar els procediments selectius per a la
provisió de places de funcionaris docents
(DOGC núm. 4617, de 20.4.2006), d’acord
amb el que estableix la base 5.3 de la Re-

solució EDC/137/2006, de 26 de gener, de
convocatòria de proves per a la provisió de
places de funcionaris docents (DOGC núm.
4562, de 31.12.2006);

Atès que respecte d’alguns tribunals i co-
missions de selecció s’han detectat alguns
errors que impliquen la modificació de la
seva composició,

Resolc:

Modificar la composició d’alguns tribunals
i comissions de selecció d’acord amb el que
s’exposa a continuació:

A l’annex 1, al tribunal número 4 de l’es-
pecialitat d’anglès, del cos de professors
d’escoles oficials d’idiomes, es nomena la
senyora Yolanda Scott Tenent Basallote,
presidenta titular i es deixa sense efecte el
nomenament que al mateix lloc tenia la
senyora M. Cruz Oliveros Martin-Vares.

A l’annex 1, al tribunal número 1 de l’es-
pecialitat de francès, del cos de professors
d’escoles oficials d’idiomes, es nomena
vocal titular 2 la senyora Françoise Joue Piret
i es deixa sense efecte el nomenament que
al mateix lloc tenia la senyora Marciala
Sánchez Avendaño.

A l’annex 3, comissió de selecció de l’es-
pecialitat d’educació especial, pedagogia
terapèutica, del cos de mestres, es nome-
na vocal titular 2 el senyor Antoni Capell
Tehas, i es deixa sense efecte el nomena-
ment que al mateix lloc tenia la senyora
Montserrat Domingo Rigol.

A l’annex 3, comissió de selecció de l’es-
pecialitat de formació i orientació laboral, del
cos de professors d’ensenyament secunda-
ri, es nomena vocal titular 3 la senyora Maria
Pilar Guionnet Anguera, i es deixa sense
efecte el nomenament que al mateix lloc
tenia el senyor Jordi Agras Estalella.

A l’annex 3, comissió de selecció de l’es-
pecialitat d’anglès, del cos professors d’es-
coles oficials d’idiomes, es nomena vocal
titular 2 la senyora M. Cruz Oliveros Martin-
Vares, i es deixa sense efecte el nomena-
ment que al mateix lloc tenia la senyora
Isabel Tornero Osmond.

A l’annex 3, comissió de selecció de l’es-
pecialitat d’anglès, del cos professors d’es-
coles oficials d’idiomes, es nomena vocal
titular 3 la senyora M. Núria Godoy Giménez,
i es deixa sense efecte el nomenament que
al mateix lloc tenia la senyora Yolanda Scott-
Tennent Basallote.

A l’annex 3, comissió de selecció de l’es-
pecialitat de francès, del cos de professors
d’escoles oficials d’idiomes, es nomena
vocal titular 3 la senyora Marciala Sánchez
Avendaño, i es deixa sense efecte el nome-
nament que al mateix lloc tenia la senyora
Françoise Joue Piret.

Barcelona, 9 de maig de 2006

Montserrat Guri i López
Directora general de Personal Docent

(06.128.226)

RESOLUCIÓ EDC/1461/2006, de 27
d’abril, per la qual es declara el cessament
d’activitats de la llar d’infants privada Sol
Solet, de Granollers.

Per la Resolució de 27 d’abril de 2005,
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessa-
ment d’activitats de la llar d’infants priva-
da Sol Solet, de Granollers, que es va haver
de notificar mitjançant l’Edicte de 24 d’oc-
tubre de 2005 (DOGC núm. 4567, de
7.2.2006).

Atès que s’ha exhaurit el termini que per
a l’audiència a l’interessat marca 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 les al·legacions correspo-
nents;

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, i un cop compro-
vat 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 Declarar el cessament d’activitats de
la l lar d’ infants pr ivada Sol Solet,  de
Granollers, 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 exhau-
reix la via administrativa, les persones in-
teressades poden interposar recurs con-
tenc iós  admin is t ra t iu  davant  la  Sa la
Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, de confor-
mitat amb el que preveuen l’article 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

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.
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Barcelona, 27 d’abril de 2006

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

Jaume Pallarols i Rusca
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Granollers.
Localitat: Granollers.
Codi: 08050296.
Denominació: Sol Solet.
Adreça: c. Prat de la Riba, 13.
Titular: M. Teresa Vila Pasarell.
NIF: 77101489S.

El cessament d’activitats de la llar d’in-
fants privada Sol Solet, de Granollers, té
efectes des de la fi del curs 2003-2004.

(06.111.012)

RESOLUCIÓ EDC/1462/2006, de 5 de
maig, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats de la llar d’infants privada Els
Àngels, de Salt.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació per la titular de la
llar d’infants Els Àngels, de Salt, en petició
d’autorització de cessament d’activitats, es
va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret 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,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats
de la llar d’infants Els Àngels, de Salt, 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 considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Girona, 5 de maig de 2006

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

Joaquim Bosch i Codolà
Director dels Serveis Territorials a Girona

ANNEX

COMARCA DEL GIRONÈS

Serveis territorials: Girona.
Municipi: Salt.
Localitat: Salt.
Codi: 17006381.
Denominació: Els Àngels.
Adreça: Passeig dels Països Catalans, 103.
Titular: Piedad Vallverdú Gasol.
NIF: 4105981-F.

S’autoritza el cessament d’activitats de la
llar d’infants Els Àngels, de Salt, amb efec-
tes a partir de la fi del curs 2004-2005.

(06.117.014)

RESOLUCIÓ EDC/1463/2006, de 5 de
maig, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats del centre privat Nuestra Seño-
ra del Carmen, de la Cellera de Ter.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació per la titular del
centre privat Nuestra Señora del Carmen,
de la Cellera de Ter, en petició d’autoritza-
ció de cessament d’activitats, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret 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
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 privat Nuestra Señora del Carmen,
de la Cellera de Ter, en els termes que s’es-
pecifiquen 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 considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Girona, 5 de maig de 2006

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

Joaquim Bosch i Codolà
Director dels Serveis Territorials a Girona

ANNEX

COMARCA DE LA SELVA

Serveis territorials: Girona.
Municipi: la Cellera de Ter.
Localitat: la Cellera de Ter.
Codi: 17003793.
Denominació: Nuestra Señora del Carmen.
Adreça: pl. de l’Església, 3.
Titular: Carmelites de la Caritat.
NIF: Q1700012F.

S’autoritza el cessament d’activitats del
centre privat Nuestra Señora del Carmen,
de la Cellera de Ter, amb efectes a partir de
la fi del curs 2004-2005.

(06.117.016)

RESOLUCIÓ EDC/1646/2006, de 5 de
maig, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats de la llar d’infants privada Labo-
ral Divina Providència, d’Olot.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació per la titular de la
llar d’infants Laboral Divina Providència,
d’Olot, en petició d’autorització de cessa-
ment d’activitats, es va instruir l’expedient
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret 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,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,
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Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de
la llar d’infants Laboral Divina Providència,
d’Olot, 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 considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Girona, 5 de maig de 2006

P. D. (Resolució de 24.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)

Joaquim Bosch i Codolà
Director dels Serveis Territorials a Girona

ANNEX

COMARCA DE LA GARROTXA

Serveis territorials: Girona.
Municipi: Olot.
Localitat: Olot.
Codi: 17006551.
Denominació: Laboral Divina Providència.
Adreça: c. Fluvià, 25.
Titular: Monasterio en Olot-Clarisas de la Di-
vina Providencia.
NIF: 91700107D.

S’autoritza el cessament d’activitats de la
llar d’infants Laboral Divina Providencia,
d’Olot, amb efectes a partir de la fi del curs
2004-2005.

(06.117.015)

RESOLUCIÓ EDC/1465/2006, de 8 de
maig, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat Girona, de Girona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel promotor del
centre docent privat Girona, de Girona, en
petició d’autorització d’obertura, es va ins-
truir 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 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 Decret 55/1994, de 8 de març, sobre
el règim d’autorització dels centres docents
privats, i el Reial decret 777/1998, de 30
d’abril, pel qual es desenvolupen determi-
nats aspectes de l’ordenació de la formació
professional a l’àmbit del sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Girona, de Girona, 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 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.

Girona, 8 de maig de 2006

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

Joaquim Bosch i Codolà
Director dels Serveis Territorials
a Girona

ANNEX

COMARCA DEL GIRONÈS

Serveis territorials: Girona.
Municipi: Girona.
Localitat: Girona.
Núm. de codi: 17007968.
Denominació: Girona.
Adreça: ctra. de Barcelona, 199.
Titular: Escola Tècnica Girona SL.

NIF: B17385576.
S’autoritza l’obertura del centre docent

privat Girona, de Girona amb efectes a partir
de l’inici del curs 2006-2007.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Cicle formatiu de grau mitjà
Família manteniment de vehicles autopro-

pulsats
Cicle formatiu electromecànica de vehi-

cles, amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars. En cap cas un grup no supe-
rarà els 25 llocs escolars.

(06.122.007)

RESOLUCIÓ EDC/1482/2006, de 12 de
maig, per la qual es ratifica en el seu lloc de
treball el personal eventual del Departament
d’Educació.

Atès que l’article 5.1.a) del Decret 2/2005,
d’11 de gener, disposa que el personal
eventual cessa automàticament quan cessi
en el seu càrrec l’autoritat que el va nome-
nar, llevat que se’l ratifiqui en el seu lloc de
treball;

Atès que l’article 4 de l’esmentat Decret
2/2005 disposa que el nomenament de per-
sonal eventual correspon al president/a o
als/a les consellers/eres respectius/ves;

Atès que d’acord amb el Decret 139/
2006, d’11 de maig, s’assignen a la conse-
llera de Salut les funcions de conseller/a del
Departament d’Educació;

En ús de les atribucions que em confe-
reix la normativa vigent,

Resolc:

Ratificar en els seus llocs de treball de per-
sonal eventual del Departament d’Educació
els senyors i senyores següents:

Eugenio García Alegre com a assessor
del/de la conseller/a d’Educació en políti-
ques educatives.

Francesca Guardiola Sala com a cap de
protocol.

Barcelona, 12 de maig de 2006

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut, en funcions
de conseller/a d’Educació

(06.132.134)

RESOLUCIÓ EDC/1458/2006, de 4 de
maig, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats de la llar d’infants privada La Pal-
mera, de Calonge.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació per la titular de la
llar d’infants La Palmera, de Calonge en
petició d’autorització de cessament d’acti-
vitats, es va instruir l’expedient correspo-
nent.
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Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret 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,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de
la llar d’infants La Palmera, de Calonge, 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.

Girona, 4 de maig de 2006

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

Joaquim Bosch i Codolà
Director dels Serveis Territorials a Girona

ANNEX

COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ

Serveis territorials: Girona.
Municipi: Calonge.
Localitat: Calonge.
Codi: 17006897.
Denominació: La Palmera.
Adreça: c. Anselm Clavé, 26.
Titular: Asociación de Padres y Amigos de
la Guardería la Palmera de Calonge.
NIF: G17103649.

S’autoritza el cessament d’activitats de la
llar d’infants La Palmera, de Calonge, amb
efectes a partir de la fi del curs 2004-2005.

(06.116.099)

RESOLUCIÓ EDC/1459/2006, de 2 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Baby Chic, de Lleida.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Baby Chic, de Lleida, 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 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, so-
bre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Baby Chic, de Lleida, per canvi de titulari-
tat, en els termes que s’especifiquen a l’an-
nex d’aquesta Resolució.

—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets del concert educatiu
subscrit amb el titular anterior. En conse-
qüència, els corresponents serveis territori-
als del Departament d’Educació efectuaran
els tràmits necessaris per incloure les mo-
dificacions escaients en els documents
administratius corresponents.

—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 dis-
posen 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.

Lleida, 2 de maig de 2006

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

Carles Vega Castellví
Director dels Serveis Territorials a Lleida

ANNEX

COMARCA DEL SEGRIÀ

Serveis territorials: Lleida.
Municipi: Lleida.
Localitat: Lleida.
Codi: 25002571.
Denominació: Baby Xic.
Adreça: c. Pintor Benseny, 3.

Titular: Laura Chic Casamiquela.
NIF: 40808334D.

S’autoritza el canvi de titularitat que pas-
sa a ser de Monica Chacón Guirado, amb
NIF 43746515D, amb efectes a partir del dia
1 del mes següent de la data de publicació
al DOGC.

Fins el 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 amb 30
llocs escolars.

(06.114.140)

DECRET 157/2006, de 16 de maig, de ces-
sament i nomenament d’un membre del
Consell Escolar de Catalunya.

D’acord amb el que estableixen els arti-
cles 4.1.m) i 6 de la Llei 25/1985, de 10 de
desembre, dels consells escolars, a sol·li-
citud de la consellera d’Educació, cal pro-
cedir al cessament i al nomenament d’un
membre del Consell Escolar 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 del
conseller d’Educació i Universitats i amb
l’acord previ del Govern,

Decreto:

Article 1
El cessament del senyor Josep Gonzà-

lez-Agàpito i Granell com a membre del
Consell Escolar de Catalunya, en represen-
tació del sector personalitats de reconegut
prestigi en el camp de l’educació, i se li agra-
eixen els serveis prestats.

Article 2
El nomenament del senyor Jaume Cela i

Ollé com a membre del Consell Escolar de
Catalunya, en representació del sector per-
sonalitats de reconegut prestigi en el camp
de l’educació, amb efectes fins a l’1 de maig
de 2010.

Barcelona, 16 de maig de 2006

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

(06.130.025)

RESOLUCIÓ EDC/1510/2006, de 9 de
maig, per la qual s’aproven les normes de
preinscripció i matrícula de l’alumnat als
centres de titularitat de la Generalitat de
Catalunya, per al curs 2006-2007, en els en-
senyaments de règim especial de tècnic o
tècnica d’esport de totes les modalitats es-
portives.
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La Llei orgànica 10/2002, de 23 de de-
sembre, de qualitat de l’educació, regula, a
la disposició addicional cinquena, els crite-
ris de prioritat en l’admissió d’alumnat per
accedir als centres docents en els ensenya-
ments sufragats amb fons públics quan
aquests centres no disposin de places su-
ficients per atendre la seva demanda.

El Decret 252/2004, d’1 d’abril, publicat
al DOGC núm. 4105, de 2.4.2004, estableix
el procediment d’admissió de l’alumnat als
centres docents en els ensenyaments su-
fragats amb fons públics, dins dels quals no
s’inclouen els ensenyaments de règim es-
pecial de tècnic o tècnica d’esport.

Cal doncs regular els processos d’admis-
sió de l’alumnat en els ensenyaments de
tècnic o tècnica d’esport en els centres de
titularitat de la Generalitat de Catalunya, per
al curs 2006-2007.

Els ensenyaments de règim especial de
tècnic o tècnica d’esport s’organitzen en
dos nivells. Per accedir al primer nivell cal
haver superat una prova de caràcter espe-
cífic.

Per accedir al segon nivell cal haver su-
perat, en tots els casos, el primer nivell i,
quan estigui establerta, cal haver superat
una prova de caràcter específic. La possi-
bilitat de convocar i realitzar proves especí-
fiques, en algunes modalitats esportives,
està condicionada a l’existència de condi-
cions climatològiques adequades. Aquesta
organització en dos nivells consecutius i
l’existència de la prova específica fa que
sigui necessari establir diferents períodes
d’inscripció, per a l’inici de curs i pel segon
quatrimestre del curs, que cada centre de-
terminarà en funció de la modalitat esporti-
va.

Diverses característiques dels ensenya-
ments de règim especial de tècnic o tècni-
ca d’esport fan que el flux d’alumnat del
primer al segon nivell pugui ser força vari-
able: la condició necessària de superar el
primer nivell; les possibilitats d’accés al
segon nivell mitjançant la convalidació o ho-
mologació amb altres estudis; l’estructura
d’un primer nivell comú a diversos títols que
dóna accés als respectius segons nivells i
la durada relativament curta de cada nivell.
La gestió d’aquest flux d’alumnat correspon
a cada centre, el qual, per tal d’optimitzar
els recursos materials i humans esmerçats
i sense increment de la dotació prevista, ha
de poder fer, si cal, dins del mateix curs
acadèmic, noves ofertes formatives tant del
primer com del segon nivell dels ensenya-
ments que tingui implantats.

Per tot això,

Resolc:

Article 1. Àmbit d’aplicació
Aquesta Resolució és d’aplicació a l’ad-

missió de l’alumnat als centres de titularitat
de la Generalitat de Catalunya, per al curs
2006-2007, en els ensenyaments de règim
especial de tècnic o tècnica d’esport de
totes les modalitats esportives.

Article 2. Oferta de places
2.1 La Direcció General de Formació

Professional i Educació Permanent comu-
nica als centres sufragats amb fons públics,
abans de l’inici del període de preinscrip-
ció, la composició inicial de grups per aquest
tipus d’ensenyaments, en l’àmbit d’aplica-
ció d’aquesta Resolució.

2.2 Els centres autoritzats faran pública
l’oferta de places per cada modalitat espor-
tiva en funció dels grups assignats, amb
l’aplicació de la relació d’alumnat-aula 1/35
per les sessions teòriques que estableix l’ar-
ticle 30 del Decret 169/2002, d’11 de juny,
pel qual s’estableix l’ordenació general dels
ensenyaments de règim especial que con-
dueixen a les titulacions oficials de tècnic
d’esport i tècnic superior d’esport (DOGC
núm. 3660, de 19.6.2002), i la relació
d’alumnat-aula per a les sessions pràctiques
que estableixen els decrets dels títols de
tècnic d’esport i tècnic superior d’esport de
les diferents modalitats esportives, amb
caràcter general, llevat dels centres i zones
en els quals el Departament d’Educació, per
resolució del director o la directora dels
serveis territorials, hagi establert una ràtio
diferent.

2.3 No es farà cap reserva amb caràc-
ter general, però per resolució del Director
General de Formació Professional i Educa-
ció Permanent es podrà establir reserva de
places per als esportistes d’alt nivell en la
mateixa especialitat esportiva o per atendre
millor l’alumnat amb necessitats educatives
específiques.

2.4 Les reserves són únicament efecti-
ves mentre duri el procés de preinscripció,
que es considera acabat en el moment en
què es procedeix a l’assignació de places
amb caràcter definitiu.

Article 3. Informació
Els centres han d’informar sobre els as-

pectes relacionats a l’article 4 del Decret
252/2004, d’1 d’abril, i en tot cas informa-
ran sobre:

a) L’oferta d’ensenyaments sufragats
amb fons públics del centre i l’oferta de llocs
vacants en cadascun d’aquests.

b) L’àrea territorial de proximitat del cen-
tre per a aquests ensenyaments.

c) El projecte educatiu i els criteris de pri-
oritat en l’admissió de l’alumnat.

d) El règim de finançament mitjançant
preu públic dels ensenyaments de règim es-
pecial de tècnic o tècnica d’esport de les
diferents modalitats esportives.

Aquesta informació es farà pública en el
tauler d’anuncis del centre i mitjançant tots
els sistemes d’informació pública de què
aquest disposi.

Article 4. Calendari i procés de preinscrip-
ció

4.1 El procés de preinscripció s’inicia
amb la presentació de sol·licituds i finalitza
amb la publicació de les relacions d’alum-
nat admès. En l’àmbit d’aplicació d’aques-
ta Resolució, els períodes de preinscripció
per a l’admissió de l’alumnat d’aquests en-
senyaments els estableix cada centre dins
dels períodes que figuren a l’annex 1.

4.2 La sol·licitud d’admissió es forma-
litza, dins els períodes indicats, en l’im-

près que es troba a disposició dels sol·li-
citants als centres docents i a l’adreça
http://www.gencat.net/educacio.

4.3 La sol·licitud s’ha de presentar en
el centre on es vulguin realitzar els ensenya-
ments. També cal presentar sol·licitud d’ad-
missió si s’està cursant o s’ha cursat un cicle
formatiu, a la formació professional especí-
fica, encara que s’imparteixin al mateix cen-
tre on s’està matriculat.

En tots els casos l’entitat receptora ha de
lliurar al sol·licitant una còpia datada i sege-
llada, acreditativa de la presentació.

4.4 La documentació acreditativa de
les circumstàncies que es puguin al·legar
a la sol·licitud d’admissió a efectes d’apli-
cació del barem, la relació de la qual es
recull a l’annex 2, s’ha d’aportar dins el
període de presentació de sol·licituds de
preinscripció.

La no-acreditació documental de les cir-
cumstàncies al·legades a la sol·licitud d’ad-
missió, dins el termini establert, implica que
el criteri afectat no es consideri a efectes
de baremació. La falsedat o el frau en les
dades aportades comporta la invalidació
dels drets de prioritat que puguin correspon-
dre.

4.5 Les sol·licituds presentades després
de finalitzar el període de presentació de
sol·licituds però abans de la publicació de
la relació baremada definitiva s’admeten.
Les sol·licituds presentades durant el perí-
ode de presentació de sol·licituds tenen
prioritat respecte a les presentades fora de
termini. El centre que rep una sol·licitud fora
de termini li aplica el barem i la introdueix
en el procés de preinscripció, tot indicant
que s’ha presentat fora de termini.

Article 5. Procediment general d’admissió
5.1 Requisits d’accés.
Per accedir al primer nivell de grau mitjà

caldrà superar la prova de caràcter especí-
fic i estar en possessió del títol de graduat
en educació secundària obligatòria o equi-
valent a efectes acadèmics, o haver supe-
rat la prova d’accés de caràcter general als
ensenyaments de règim especial de tècnic
o tècnica d’esport, o tenir divuit anys i ha-
ver superat la prova d’accés a cicles forma-
tius de la formació professional específica
de grau mitjà.

Per accedir al segon nivell de grau mitjà
caldrà haver superat el primer nivell de la
mateixa modalitat, disciplina o especialitat i
una prova de caràcter específic, en els ca-
sos en què s’estableixi.

5.2 Per ordenar les sol·licituds d’admis-
sió s’apliquen en primer lloc els criteris ge-
nerals de prioritat d’acord amb el barem que
es detalla a l’annex 3. Per desfer les situa-
cions d’empat, s’aplica el resultat del sor-
teig que preveu l’article 6.

5.3 Als efectes d’aplicació del criteri de
proximitat del domicili al centre, es consi-
dera que l’àrea de proximitat és tot Ca-
talunya.

5.4 El director del centre públic ha de
fer pública, al tauler d’anuncis del centre, la
relació baremada de totes les sol·licituds, el
termini per presentar reclamacions a la re-
lació baremada i la nova relació definitiva de
sol·licituds, baremada i ordenada.
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Article 6. Sorteig públic
Per tal de resoldre les situacions d’empat

que es produeixin en aplicar els criteris de
prioritat, l’ordre d’admissió s’estableix per
sorteig públic. El procediment d’ordenació,
el dia, el lloc i l’hora on s’efectuarà el sor-
teig, es faran públics al tauler d’anuncis de
cada centre.

Article 7. Relació de sol·licitants admesos
7.1 El director del centre ha de fer pú-

blic al tauler d’anuncis del centre la relació
de persones admeses, segons les places
ofertades.

7.2 El director o la directora del centre
públic, un cop feta la reunió del consell es-
colar per valorar el procés de preinscripció,
certifiquen que s’han complert, en allò que
és competència del centre, les normes d’ad-
missió de l’alumnat, així com les incidènci-
es produïdes, en cas que n’hi hagi hagut.
Aquesta informació, degudament impresa i
signada, s’arxiva al centre.

Article 8. Matriculació
8.1 La matrícula de l’alumnat admès es

formalitza en les dates que s’estableixen a
l’annex 1 d’aquesta Resolució.

8.2 Per a la formalització de la matrícu-
la cal presentar la documentació que acre-
dita el compliment dels requisits acadèmics
o altres que siguin exigibles, si no s’han pre-
sentat ja amb anterioritat.

8.3 L’alumnat que per causes justifica-
des no pot aportar la documentació acredi-
tativa corresponent, se’l matricula condici-
onalment.

La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici
del curs, no presenta la documentació acre-
ditativa.

8.4 L’alumnat admès i matriculat per al
primer nivell, si reuneix tots els requisits
d’accés exigits, pot matricular-se en el se-
gon nivell sense haver de seguir de nou el
procediment general d’admissió, quan el
centre l’oferti.

8.5 L’alumnat que no formalitzi la matrí-
cula en el període que estableix l’annex 1
es considera que renuncia a la plaça adju-
dicada.

8.6 Acabat el procés ordinari de matrí-
cula de les diferents modalitats esportives,
la direcció del centre ha de comunicar al De-
partament d’Educació les dades de matrí-
cula corresponents.

8.7 Quan després del procés ordinari de
matrícula en un o més crèdits dels ensenya-
ments que s’oferten restin places vacants,
el centre pot admetre matrícula parcial en
aquests crèdits a persones que compleixen
les condicions d’accés als ensenyaments
corresponents. En cas que hi hagi més
sol·licitants que vacants, s’apliquen els cri-
teris d’admissió de l’article 5 d’aquesta Re-
solució.

8.8 En el moment de formalitzar la ma-
trícula l’alumnat en fa efectiu l’import ate-
nent al preu públic vigent.

Aquest import es podrà abonar en un o
en dos terminis. En el cas de realitzar l’abo-
nament en dos terminis es faran efectius
agrupats de la següent manera: un abans
d’iniciar el bloc comú, corresponent al pa-
gament dels crèdits del bloc comú i bloc de
formació pràctica. L’altre abans d’iniciar el

bloc específic, corresponent al pagament
dels crèdits d’aquest bloc.

Article 9. Recursos
Contra la relació d’alumnat admès es pot

interposar recurs d’alçada davant el corres-
ponent director o directora dels serveis ter-
ritorials del Departament d’Educació, la
resolució del qual exhaureix la via ad-
ministrativa.

Disposició final

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 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.

Barcelona, 9 de maig de 2006

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

ANNEX 1

1. S’estableixen dos períodes de preins-
cripció i matrícula pel curs 2006-2007:

Pel primer període, els centres faran pú-
blic el calendari del procés de preinscripció
i matricula abans del dia 1 de juny de 2006.
Aquest calendari no podrà iniciar-se abans
del dia 1 de juny, establirà un període de
preinscripció d’un mínim de 20 dies seguits,
i s’haurà d’haver completat abans del dia
16 de setembre de 2006.

Pel segon període, els centres faran pú-
blic el calendari del procés de preinscripció
i matricula abans del dia 11 de desembre
de 2006, que en qualsevol cas estarà com-
près entre els dies 11 de desembre de 2006
i 28 de febrer de 2007.

2. Informació referent al calendari del pro-
cés de preinscripció i matricula:

els centres faran públic, dins dels termi-
nis establerts, la següent informació en re-
lació al calendari de preinscripció i matrícu-
la:

Període de preinscripció.
Data de publicació de la relació barema-

da.
Termini de reclamació a la relació bare-

mada.
Data de publicació de la relació d’alum-

nat admès.
Període de matricula.
Inici del curs.

ANNEX 2

1. Documentació a presentar
a) Original i fotocopia del document na-

cional d’identitat o document acreditatiu
equivalent.

b) Original i fotocòpia de la TIS (tarjeta
d’identificació sanitària) de l’alumne o alum-
na.

c) Còpia de la sol·licitud de preinscripció.
d) Certificació acadèmica al·legada com

a requisit acadèmic d’accés calculada amb
dos decimals.

En el cas de les persones que no hagin
finalitzat els estudis d’educació secundària
obligatòria:

e) Certificació acadèmica dels tres pri-
mers cursos de l’educació secundària obli-
gatòria o d’altres estudis que permetin l’ac-
cés, o la qualificació de la prova d’accés de
caràcter general. En el cas de l’alumnat
procedent d’estudis estrangers, cal presen-
tar la resolució de la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa que establei-
xi la qualificació mitjana corresponent als
estudis equivalents a l’educació secundària
obligatòria cursats a l’estranger. Si no es dis-
posa d’aquesta resolució es considera que
aquesta qualificació mitjana és un 5.

El càlcul de la qualificació mitjana (Z) dels
tres primers cursos de l’educació secundà-
ria obligatòria es realitzarà seguint la següent
fórmula:

(2(∑xn)+ ∑ym)/(2n+m)=Z

on:
n=núm. d’àrees avaluades a primer cicle
d’ESO.
m=núm. d’àrees avaluades a tercer curs
d’ESO.
x1, x2...xn=qualificacions de les àrees del pri-
mer cicle d’ESO.
y1, y2...ym=qualificacions de les àrees del ter-
cer curs d’ESO.

Z es calcula amb dos decimals.
Els crèdits variables s’inclouen a l’àrea

que els correspon. No tenen qualificació
com una àrea apart. La religió no es té en
compte a l’hora de calcular la mitjana. Els
crèdits de síntesi es tenen en compte com
una àrea apart. Les equivalències de les
notes qualitatives a notes quantitatives a
efectes de calcular aquesta nota mitjana són
les següents: insuficient=3, suficient=5,5,
bé=6,5, notable=7,5 i excel·lent=9.

ANNEX 3

Criteris generals de prioritat i barem a apli-
car

Proximitat del domicili de l’alumne o alum-
na al centre o, si s’escau, la proximitat del
lloc de treball del pare o mare, tutor o tuto-
ra, guardador o guardadora, o de l’alumne
o alumna quan sigui major d’edat.

Quan el domicili de la persona sol·licitant
estigui en l’àrea de proximitat del centre: 2
punts

Requisit acadèmic d’accés

La qualificació mitjana del requisit d’ac-
cés que s’al·lega en el moment de la sol·li-
citud, expressada amb dos decimals. Per
aquelles persones que en el moment de la
preinscripció no hagin finalitzat la ESO, la
qualificació mitjana dels tres primers cursos
d’educació secundària obligatòria. Si la
qualificació del requisit acadèmic no és
numèrica, es considera que és un 5,00.

Realització de la prova específica d’ac-
cés a l’especialitat esportiva corresponent
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o d’acreditació dels requisits esportius en
qualsevol de les convocatòries del Depar-
tament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.

Quan la persona sol·licitant acrediti que
ha superat la prova específica d’accés a
l’especial itat esportiva corresponent o
d’acreditació dels requisits esportius en
qualsevol de les convocatòries del Depar-
tament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya: 1 punt.

(06.124.146)

RESOLUCIÓ EDC/1511/2006, de 12 de
maig, per la qual es disposa el trasllat de
domicili del col·legi d’educació infantil i pri-
mària Les Roques Blaves, d’Esparreguera.

El col·legi d’educació infantil i primària Les
Roques Blaves, d’Esparreguera, amb codi
de centre 08059354, ha estat ubicat provi-
sionalment a l’edifici situat al c. de l’Hospi-
tal, 37, d’Esparreguera (Baix Llobregat).

Diversos col·legis d’educació infantil i pri-
mària dels Serveis Territorials d’Educació al
Baix Llobregat-Anoia han estat ubicats en
edificis provisionals.

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 Les Roques Blaves, d’Esparre-
guera, amb codi de centre 08059354, al c.
dels Paraires, s/n, d’Esparreguera (Baix
Llobregat).

—2 El Serveis Territorials d’Educació al
Baix Llobregat-Anoia prendran les mesures
necessàries per a l’execució del que dispo-
sa aquesta Resolució.

Barcelona, 12 de maig de 2006

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

(06.129.135)

RESOLUCIÓ EDC/1512/2006, d’11 de
maig, per la qual s’atribueix una nova de-
nominació específica a un col·legi d’educa-
ció infantil i primària de Roses.

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

Havent-se comprovat a l’expedient es-
mentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 6, de l’annex del Decret
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir al col·legi d’educació infantil i pri-
mària de Roses, amb codi 17008237, ubi-
cat al c. d’Aristòti l, s/n, de Roses (Alt
Empordà), la nova denominació específica
Montserrat Vayreda.

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 admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 11 de maig de 2006

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

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

(06.128.222)

RESOLUCIÓ EDC/1514/2006, de 8 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Mare de Déu de Lourdes, de
Mataró.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Mare de Déu de Lourdes,
de Mataró, en petició d’autorització de canvi
de titularitat, 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
Mare de Déu de Lourdes, de Mataró, per
canvi de titularitat, en els termes que s’es-
pecifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets del concert educatiu
subscrit amb el titular anterior. En conse-
qüència, els corresponents serveis territori-
als del Departament d’Educació efectuaran
els tràmits necessaris per incloure les mo-
dificacions escaients en els documents
administratius corresponents.

—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, 8 de maig de 2006

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

Jaume Pallarols i Rusca
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

ANNEX

COMARCA DEL MARESME

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Mataró.
Localitat: Mataró.
Codi: 08021065.
Denominació: Mare de Déu de Lourdes.
Adreça: c. Ramon Llull, 5/c. Altafulla.
Titular: Germanes de la Misericòrdia de
Moissac.
NIF: Q0800460H.

S’autoritza el canvi de titularitat que pas-
sa a ser Fundació Privada Madame Gényer,
amb NIF G63943823 i amb efectes a partir
del primer dia del mes següent al de la seva
publicació al DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil
6 unitats amb capacitat per a 150 llocs

escolars.
Educació primària
12 unitats amb capacitat per a 300 llocs

escolars.
Educació secundària obligatòria
4 unitats amb capacitat per a 120 llocs

escolars.

(06.122.008)

RESOLUCIÓ EDC/1513/2006, de 9 de
maig, per la qual es nomena el tribunal de
llengua basca que ha de jutjar els procedi-
ments selectius per a la provisió de places
de funcionaris docents.
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D’acord amb el que estableix la base 5
de la Resolució EDC/137/2006, de 26 de
gener (DOGC núm. 4562, de 31.1.2006), per
la qual es convoca el procediment selectiu
per a la provisió de places de funcionaris
docents dels cossos de mestres, de pro-
fessors d’ensenyament secundari, de pro-
fessors tècnics de formació professional i
de professors d’escoles oficials d’idiomes,
i la Resolució EDC/1085/2006, de 12 d’abril,
per la qual es nomenen els tribunals que han
de jutjar els procediments selectius per a la
provisió de places de funcionaris docents,

Resolc:

—1 Nomenar el tribunal que, de confor-
mitat amb el que estableix la base 5.3 de la
Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener,
ha de jutjar els procediments selectius d’in-
grés i d’accés al cos de professors d’esco-
les oficials d’idiomes per l’especialitat de
llengua basca, la composició del qual es
detalla a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Els membres del tribunal tindran dret
a percebre les dietes i despeses de despla-
çament pertinents.

—3 D’acord amb el que estableix la base
5.16 de la Resolució de la convocatòria es-
mentada, el tribunal nomenat per jutjar els
procediments selectius corresponent al cos
de professors d’escoles oficials d’idiomes,
estaran inclosos dins la categoria primera
als efectes que preveu el Decret 201/1993,
de 27 de jul iol (DOGC núm. 1787, de
23.8.1993), de modificació del Decret 337/
1988, de 17 d’octubre, de regularització i
actualització d’indemnitzacions per raó de
serveis a la Generalitat de Catalunya i de
revisió d’imports de determinades indemnit-
zacions.

—4 Els membres del tribunal estaran sub-
jectes a les causes d’abstenció o recusació
que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Barcelona, 9 de maig de 2006

Montserrat Guri i López
Directora general de Personal Docent

ANNEX

Composició del tribunal de llengua basca del
cos de professors d’escoles oficials d’idio-
mes

Tribunal titular número 01
President: Joan Gumbert Ribot
Vocal 1: Ainhoa Aramburu Puente
Vocal 2: Auder Ros Cubas
Vocal 3: Jon Ezkurra Jurrebaso
Vocal 4: Jesús Maria Sarrionandia Uribelarrea

Tribunal suplent número 01
Presidenta: Neus Lorenzo Gales
Vocal 1: M. Carme Pedrós Seuma
Vocal 2: M. Carme Portoles Montel
Vocal 3: Montserrat Rios Brianso
Vocal 4: Concepción Pozuelo Lucio

(06.124.172)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 1357/06).

—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: 1357/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte:
Lot 1: obres d’instal·lació d’un ascensor

i lavabo adaptat a l’IES Santa Eulàlia de
l’Hospitalet de Llobregat.

Lot 2: obres d’instal·lació d’un ascensor,
lavabo adaptat i caldera a l’IES Provençana
de l’Hospitalet de Llobregat.

b) Termini d’execució: lot 1: 3 mesos, lot
2: 3 mesos.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import lot 1: 102.289,80 euros, IVA inclòs.
Import lot 2: 160.542,48 euros, IVA inclòs.
Import total: 262.832,28 euros, IVA inclòs.

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

ció de cada lot.

—6 Requisits específics del contractista
La classificació empresarial s’haurà d’acre-

ditar quan es liciti a un import de sortida que
superi la quantitat de 120.202,42 euros,
d’acord amb els següents límits, segons
l’anualitat mitja:

Quan l’anualitat mitja superi els 360.000
euros, fins als 840.000 euros:

Grup J, subgrup 1 i categoria d.
Grup C, subgrup 4 i categoria d.
Quan l ’anual i tat  mit ja excedeix i  e ls

840.000 euros, fins als 2.400.000 euros:
Grup J, subgrup 1 i categoria e.
Grup C, subgrup 4 i categoria e.
No s’exigeix classificació a les empreses

que licitin a lots per un import total inferior
a 120.202,42 euros. En aquest cas podran
aportar la classificació empresarial per subs-
tituir la documentació acreditativa de la
solvència econòmica, financera i tècnica.

—7 Criteris de valoració
Proposició Econòmica: fins a 60 punts.
Per anys addicionals de garantia oferts:

fins a 15 punts.
Programa de treball de l’execució de les

obres i mitjans materials i personals: Fins a
15 punts, d’acord amb la següent distribu-
ció:

Mitjans personals: fins a un màxim de 6
punts.

Mitjans materials adequats al tipus d’exe-
cució: un màxim de 6 punts.

Programa de treball: un màxim de 3 punts.
Reducció de termini: 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 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’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 in-
teressats la data d’obertura de proposicions.

e) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 11 de maig de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.135.130)

RESOLUCIÓ EDC/1545/2006, de 12 de
maig, de modificació de la Resolució EDC/
725/2006, de 22 de març, per la qual es
dicten les instruccions sobre els desplaça-
ments forçosos per modificació de les plan-
tilles, i sobre les adjudicacions de destina-
cions provisionals per al curs 2006-2007.
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Per la Resolució EDC/725/2006, de 22 de
març (DOGC núm. 4601, de 27.3.2006), es
dicten les instruccions sobre els desplaça-
ments forçosos per modificació de les plan-
tilles dels centres docents públics d’ense-
nyaments infantil i primari i secundaris, i
sobre les adjudicacions de destinacions pro-
visionals al personal funcionari i interí del cos
de mestres i dels cossos de professorat
d’ensenyaments secundaris en centres
d’educació infantil i primària, d’ensenya-
ments secundaris i de formació de perso-
nes adultes, serveis educatius i altres llocs
per al curs 2006-2007.

Atès que s’ha detectat la necessitat de
modificar o precisar diversos aspectes del
procediment d’adjudicacions provisionals
que regula la Resolució esmentada, pel que
fa a la provisió de llocs als centres acollits
al programa d’acompanyament escolar a
secundària i als centres del pla de suport
en zones d’especial dificultat, així com als
centres de formació de persones adultes, i
pel que fa a la definició del col·lectiu de
professorat interí que pot participar en
aquest procediment, procedeix modificar la
redacció de diferents apartats.

En conseqüència,

Resolc:

—1 L’últim paràgraf de l’article 6.3 de la
Resolució EDC/725/2006, de 22 de març,
queda redactat de la forma següent:

“La durada del nomenament d’aquests
tres llocs podrà ser per tres cursos esco-
lars. La provisió de la resta de llocs dels
centres objecte d’aquest apartat serà la
prevista per als centres d’atenció educativa
preferent”.

—2 Afegir al subapartat d) del punt II.1 de
l’annex 1 de la mateixa Resolució el parà-
graf següent:

“Aquestes propostes seran per ocupar un
lloc de treball al mateix centre i en la matei-
xa especialitat que l’ocupat el curs 2005-
2006”.

—3 Afegir a l’epígraf “Personal interí
(col·lectius g i h)” del punt II.2.7 de l’annex 1
de la mateixa Resolució el paràgraf següent:

“Aquest col·lectiu està format pel perso-
nal inclòs a la borsa de treball de personal
interí docent amb serveis prestats en cen-
tres públics docents dependents del Depar-
tament d’Educació”.

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 potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directo-
ra general de Personal Docent, 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 admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 12 de maig de 2006

Montserrat Guri i López
Directora general de Personal Docent

(06.131.190)

RESOLUCIÓ EDU/1546/2006, de 15 de
maig, per la qual s’obre la convocatòria per
a la concessió dels premis extraordinaris de
batxillerat del curs 2005-2006, i s’estableix
el procediment per a la realització de les
proves corresponents.

L’Ordre EDC/278/2004, de 27 de juliol,
estableix el procediment per a la concessió
dels premis extraordinaris de batxillerat.

L’Ordre esmentada preveu que la Direc-
ció General d’Ordenació i Innovació Educa-
tiva convocarà anualment els premis, ela-
borarà les proves i establirà el procediment,
els terminis, el model d’inscripció i el lloc o
llocs i la data de la celebració de les pro-
ves.

Per tot això,

Resolc:

—1 S’obre convocatòria per a la conces-
sió dels premis extraordinaris de batxillerat
del curs 2005-2006.

—2 D’acord amb l’Ordre EDC/278/2004,
de 27 de juliol, podrà optar al premi extra-
ordinari de batxillerat l’alumnat que complei-
xi els requisits següents:

a) Haver cursat i superat els dos cursos
de batxillerat.

b) Haver finalitzat els ensenyaments de
batxillerat a Catalunya en el curs 2005-2006.

c) Que la qualificació mitjana de tot el bat-
xillerat sigui igual o superior a 8,75.

—3 La inscripció dels aspirants a la con-
vocatòria del premi, que no està subjecta a
cap taxa, es farà del 19 al 28 de juny de
2006 a la secretaria del centre en el qual la
persona aspirant hagi finalitzat el batxillerat,
i haurà de contenir la informació que s’indi-
ca a l’annex d’aquesta Resolució.

—4 Cada centre lliurarà les inscripcions als
serveis territorials corresponents al centre
on l’alumnat desitgi fer la prova, no més tard
del 7 de juliol de 2006, adreçada al cap de
la Inspecció dels serveis territorials.

—5 Les proves es realitzaran el dia 7 de
setembre de 2006, a partir de les 9 hores,
i tindran lloc simultàniament als centres
següents:

IES Montserrat, de Barcelona, per als Ser-
veis Territorials a Barcelona I (ciutat).

IES Pau Claris, de Barcelona, per als Ser-
veis Territorials a Barcelona II (comarques).

IES Pere Calders, de Cerdanyola del
Vallès, per als Serveis Territorials al Vallès
Occidental.

IES Francesc Macià, de Cornellà de Llo-
bregat, per als Serveis Territorials al Baix Llo-
bregat-Anoia.

IES Santiago Sobrequés, de Girona, per
als Serveis Territorials a Girona.

IES Màrius Torres, de Lleida, per als Ser-
veis Territorials a Lleida.

IES Martí Franquès, de Tarragona, per als
Serveis Territorials a Tarragona i a les Terres
de l’Ebre.

—6 Les proves per optar als premis ex-
traordinaris de batxillerat s’estructuraran de
la forma següent:

Primer exercici, tindrà dues parts. Part a:
redacció del comentari d’un text literari. Part
b: redacció del comentari d’un text històric.
Una de les parts caldrà respondre-la en
català i l’altra en castellà. La durada total
d’aquest primer exercici serà de 2 hores i
mitja.

Segon exercici, tindrà dues parts. Part a:
resposta a qüestions, per escrit, sobre la
primera llengua estrangera cursada per
l’alumne o alumna. Part b: resposta a les
qüestions proposades d’una de les matèries
de modalitat, triada per l’alumne o alumna
d’entre les que ha cursat, que tenen assig-
nades 6 crèdits en la normativa que estableix
el currículum del batxillerat. La durada total
d’aquest segon exercici serà de 2 hores i
mitja.

—7 Puntuació
Les proves es puntuen sobre un total de

40 punts. Cadascuna de les quatre parts
dels exercicis es qualificaran d’1 a 10 punts.

—8 La puntuació mínima exigida per ob-
tenir un premi extraordinari serà de 34 punts.

—9 Es constituirà un únic tribunal a Cata-
lunya, format per un president, un secretari
i cinc vocals designats pel secretari general
del Departament d’Educació i Universitats,
a proposta de la Subdirecció General de la
Inspecció d’Educació, entre funcionaris del
Departament d’Educació i Universitats que
exerceixin la funció inspectora o docent i que
siguin especialistes en els ensenyaments
respectius.

El president o presidenta del tribunal està
facultat per resoldre les incidències que pu-
guin presentar-se en l’aplicació de les nor-
mes que estableix aquesta Resolució.

El tribunal farà arribar, a tots els centres
dels quals provingui l’alumnat de les pro-
ves, la relació de tots els que obtinguin el
premi, amb la indicació del centre respec-
tiu, i fent avinent que han de fer l’anotació
d’obtenció del premi a l’expedient, tal com
estableix l’article 9 de l’Ordre EDC/278/
2004, de 27 de juliol.

—10 Un cop qualificades les proves i fets
públics els resultats, el tribunal trametrà a
la Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa l’acta que reculli les qualificaci-
ons obtingudes per l’alumnat que hagi rea-
litzat les proves i còpia dels fulls d’inscrip-
ció de l’alumnat proposat per a l’obtenció
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del premi extraordinari. La Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa trametrà
la relació d’alumnat premiat per a la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i comunicarà al Ministeri
d’Educació i Ciència la relació d’alumnat que
hagi obtingut premi extraordinari de batxi-
llerat, per tal que puguin optar al premi
nacional de batxillerat, d’acord amb la con-
vocatòria general per a tot l’Estat.

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

Barcelona, 15 de maig de 2006

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

ANNEX

Informació que ha de contenir la inscripció
al premi extraordinari

Sol·licitud d’inscripció.

1. Premi extraordinari de batxillerat
Convocatòria de 2006

2. Alumne/a: (nom i dos cognoms) amb
DNI o passaport (núm.):

Data de naixement:
Lloc:
Província:
Domicili:
Localitat:
Carrer i pis:
Telèfon:
Correu electrònic:
Centre o centres on va cursar el batxille-

rat:
Centre on desitja efectuar la prova:
Còpia adjunta del seu DNI o passaport.
La matèria de modalitat de la qual es de-

sitja examinar és: (ha de ser una de les
matèries cursades que tenen assignats 6
crèdits).

Data
(signatura de l’alumne/a)
(A emplenar pel centre on ha finalitzat el

batxillerat)
Centre: (nom, adreça i telèfon).

3. Curs acadèmic en què ha finalitzat el
batxillerat:

Qualificació final del batxillerat:
Idioma cursat:
Modalitat cursada:
Matèries de modal itat cursades per

l’alumne/a que tenen assignats 6 crèdits en
el Decret que estableix el currículum del
batxillerat:

El/la secretari/ària del centre (o qui en faci
les funcions).

(06.135.101)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció de diversos contractes d’obres.

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: vegeu l’annex.

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

tal·lació de mòduls als centres educatius que
s’especifiquen a l’annex.

b) Termini d’execució: vegeu l’annex.

—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: vegeu l’annex.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació i solvència econòmica, finan-

cera i tècnica que figuren per a cada expe-
dient a l’annex.

—7 Criteris de valoració
Proposició econòmica: fins a 60 punts.
Reducció de 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 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: 9 a 14 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’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
al 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 anirà a càrrec de les empreses ad-
judicatàries.

Barcelona, 15 de maig de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

ANNEX

Obra núm. 1
a) Número d’expedient: 1004/06.
b) Objecte del contracte: obres d’infra-

estructura de 2 mòduls prefabricats al CEIP
Martorell II, de Martorell (Baix Llobregat).

c) Termini d’execució: tres mesos a
comptar des de la data de l’acta de com-
provació de replanteig.

d) Pressupost de licitació: 63.957,88
euros, IVA inclòs.

e) Requisits específics del contractista.
Solvència econòmica, financera i tècnica

que figura a l’apartat G del quadre de ca-
racterístiques del plec de clàusules admi-
nistratives.

Potestativament, es podrà presentar la
classificació següent: grup C complet, ca-
tegoria a.

Obra núm. 2
a) Número d’expedient: 1019/06.
b) Objecte del contracte: obres d’infra-

estructura de 2 mòduls prefabricats al CEIP
Viladecans II-Miquel Martí Pol, de Viladecans
(Baix Llobregat).

c) Termini d’execució: tres mesos a
comptar des de la data de l’acta de com-
provació de replanteig.

d) Pressupost de licitació: 86.932,37
euros, IVA inclòs.

e) Requisits específics del contractista.
Solvència econòmica, financera i tècnica

que figura a l’apartat G del quadre de ca-
racterístiques del plec de clàusules admi-
nistratives.

Potestativament, es podrà presentar la
classificació següent: grup C complet, ca-
tegoria a.
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Obra núm. 3
a) Número d’expedient: 1355/06.
b) Objecte del contracte: obres d’infra-

estructura de mòduls prefabricats als se-
güents centres:

Lot 1: CEIP de Caldes de Malavella.
Lot 2: SES de Caldes de Malavella.
c) Termini d’execució: lot 1 i lot 2: un mes

a comptar des de la data de l’acta de com-
provació de replanteig.

d) Pressupost de licitació: 155.582,75
euros, IVA inclòs.

Lot 1: 88.713,88 euros, IVA inclòs.
Lot 2: 66.868,87 euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista.
Classificació empresarial, quan es liciti a

un import de sortida que superi la quantitat
de 120.202,42 euros: grup C complet i
categoria, segons l’anualitat mitja que re-
sulta de dividir el pressupost de licitació dels
lots als quals es licita pel termini d’execució
de cada lot i multiplicar el coeficient per 12.

Si les empreses liciten a lots per un im-
port total inferior a 120.202,42 euros, po-
dran aportar la classificació empresarial per
substituir la documentació acreditativa de
la solvència econòmica, financera i tècnica:
grup C complet, categoria a.

En cas contrari, les empreses hauran de
presentar els documents acreditatius de la
solvència econòmica, financera i tècnica que
figura a l’apartat G del quadre de caracte-
rístiques del plec de clàusules administrati-
ves.

Obra núm. 4
a) Número d’expedient: 1381/06.
b) Objecte del contracte: obres d’infra-

estructura de mòduls prefabricats als se-
güents centres:

Lot 1: CEIP Castell d’Òdena, d’Òdena.
Lot 2: CEIP La Garalda de Pallejà.
Lot 3: CEIP Sant Martí, de Torrelles de Llo-

bregat.
c) Termini d’execució: lot 1, lot 2 i lot 3:

tres mesos a comptar des de la data de
l’acta de comprovació de replanteig.

d) Pressupost de licitació: 111.936,79
euros, IVA inclòs

Lot 1: 37.684,47 euros, IVA inclòs.
Lot 2: 37.854,28 euros, IVA inclòs.
Lot 3: 36.398,04 euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista.
Solvència econòmica, financera i tècnica

que figura a l’apartat G del quadre de ca-
racterístiques del plec de clàusules admi-
nistratives.

Potestativament, es podrà presentar la
classificació següent: grup C, subgrup 4,
categoria a.

Obra núm. 5
a) Número d’expedient: 1382/06.
b) Objecte del contracte: obres d’infra-

estructura d’un mòdul prefabricat als se-
güents centres:

Lot 1: CEIP La Popa de Castellcir.
Lot 2: CEIP Nou de Collsuspina.
c) Termini d’execució: lot 1 i lot 2: dos

mesos a comptar des de la data de l’acta
de comprovació de replanteig.

d) Pressupost de licitació: 176.367,17
euros, IVA inclòs.

Lot 1: 98.521,11 euros, IVA inclòs.

Lot 2: 77.846,06 euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista.
Classificació empresarial, quan es liciti a

un import de sortida que superi la quanti-
tat de 120.202,42 euros: grup C, subgrup
4 i categoria, segons l’anualitat mitja que
resulta de dividir el pressupost de licitació
dels lots als quals es licita pel termini d’exe-
cució de cada lot i multiplicar el coeficient
per 12.

Si les empreses liciten a lots per un im-
port total inferior a 120.202,42 euros, po-
dran aportar la classificació empresarial per
substituir la documentació acreditativa de
la solvència econòmica, financera i tècnica:
grup C complet, categoria a.

En cas contrari, les empreses hauran de
presentar els documents acreditatius de la
solvència econòmica, financera i tècnica que
figura a l’apartat G del quadre de caracte-
rístiques del plec de clàusules administrati-
ves.

Obra núm. 6
a) Número d’expedient: 1390/06.
b) Objecte del contracte: obres d’infra-

estructura de mòduls prefabricats als se-
güents centres:

Lot 1: CEIP Nou de Lliçà de Vall.
Lot 2: CEIP Nou de Canovelles.
Lot 3: CEIP Nou de Caldes de Montbui.
c) Termini d’execució: lot 1, lot 2 i lot 3,

dos mesos a comptar des de la data de
l’acta de comprovació de replanteig.

d) Pressupost de licitació: 388.719,43
euros, IVA inclòs.

Lot 1: 132.354,46 euros, IVA inclòs.
Lot 2: 128.789,20 euros, IVA inclòs.
Lot 3: 127.575,77 euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista.
Classificació empresarial: grup C, subgrup

4 i categoria, segons l’anualitat mitja que re-
sulta de dividir el pressupost de licitació dels
lots als quals es licita pel termini d’execució
de cada lot i multiplicar el coeficient per 12.

Les empreses estrangeres comunitàries
hauran de presentar els documents acredi-
tatius de solvència econòmica, financera i
tècnica que figura a l’apartat G del quadre
de característiques del plec de clàusules ad-
ministratives.

Obra núm. 7
a) Número d’expedient: 1401/06.
b) Objecte del contracte: obres d’infra-

estructura de mòduls prefabricats als se-
güents centres:

Lot 1: IES Daniel Blanxart d’Olesa de
Montserrat.

Lot 2: CEIP de Molins de Rei.
c) Termini d’execució: lot 1 i lot 2, tres

mesos a comptar des de la data de l’acta
de comprovació de replanteig.

d) Pressupost de licitació: 129.174,40
euros, IVA inclòs.

Lot 1: 40.271,11 euros, IVA inclòs.
Lot 2: 88.903,29 euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista.
Classificació empresarial: grup C com-

plet i categoria, segons l’anualitat mitja que
resulta de dividir el pressupost de licitació
dels lots als quals es licita pel termini d’exe-
cució de cada lot i multiplicar el coeficient
per 12.

Si les empreses liciten a lots per un im-
port total inferior a 120.202,42 euros, po-
dran aportar la classificació empresarial per
substituir la documentació acreditativa de
la solvència econòmica, financera i tècnica:
grup C complet, categoria a.

En cas contrari, les empreses hauran de
presentar els documents acreditatius de la
solvència econòmica, financera i tècnica que
figura a l’apartat G del quadre de caracte-
rístiques del plec de clàusules administrati-
ves.

Obra núm. 8
a) Número d’expedient: 2531/06.
b) Objecte del contracte: obres d’infra-

estructura de 4 mòduls prefabricats al CEIP
Riu d’Or de Santpedor (Bages).

c) Termini d’execució: dos mesos a
comptar des de la data de l’acta de com-
provació de replanteig.

d) Pressupost de licitació: 134.605,70
euros, IVA inclòs.

e) Requisits específics del contractista.
Classificació: grup C, subgrup 4 i cate-

goria d.
Les empreses estrangeres comunitàries

hauran de presentar els documents acredi-
tatius de solvència econòmica, financera i
tècnica que figura a l’apartat G del quadre
de característiques del plec de clàusules ad-
ministratives.

Obra núm. 9
a) Número d’expedient: 2532/06
b) Objecte del contracte: obres d’instal·-

lació de mòduls prefabricats al CEIP Sot del
Camp de Sant Vicenç de Montalt (Mares-
me).

c) Termini d’execució: dos mesos a
comptar des de la data de l’acta de com-
provació de replanteig.

d) Pressupost de licitació: 79.335,29
euros, IVA inclòs.

e) Requisits específics del contractista.
Solvència econòmica, financera i tècnica

que figura a l’apartat G del quadre de ca-
racterístiques del plec de clàusules admi-
nistratives.

Potestativament, es podrà presentar la
classificació següent: grup C, complet, ca-
tegoria a.

Obra núm. 10
a) Número d’expedient: 2533/06.
b) Objecte del contracte: obres d’instal·-

lació de 2 mòduls prefabricats i adequació
de l’edifici existent al SES Nou de Berga
(Berguedà).

c) Termini d’execució: dos mesos a
comptar des de la data de l’acta de com-
provació de replanteig.

d) Pressupost de licitació: 147.319,07
euros, IVA inclòs.

e) Requisits específics del contractista:
grup C, subgrup 4, categoria e.

Les empreses estrangeres comunitàries
hauran de presentar els documents acredi-
tatius de solvència econòmica, financera i
tècnica que figura a l’apartat G del quadre
de característiques del plec de clàusules ad-
ministratives.

Obra núm. 11
a) Número d’expedient: 2534/06.
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b) Objecte del contracte: obres d’infra-
estructura de 4 mòduls prefabricats al SES
Nou de Dosrius (Maresme).

c) Termini d’execució: dos mesos a
comptar des de la data de l’acta de com-
provació de replanteig.

d) Pressupost de licitació: 169.375,69
euros, IVA inclòs.

e) Requisits específics del contractista:
grup C, subgrup 4, categoria e.

Les empreses estrangeres comunitàries
hauran de presentar els documents acre-

ditatius de solvència econòmica, financera
i tècnica que figura a l’apartat G del quadre
de característiques del plec de clàusules
administratives.

Obra núm. 12
a) Número d’expedient: 2535/06.
b) Objecte del contracte: obres d’infra-

estructura de 2 mòduls prefabricats al CEIP
Nou de Sant Joan de Vilatorrada (Bages).

c) Termini d’execució: dos mesos a
comptar des de la data de l’acta de com-
provació de replanteig.

d) Pressupost de licitació: 137.866,94
euros, IVA inclòs.

e) Requisits específics del contractista:
grup C, subgrup 4, categoria d.

Les empreses estrangeres comunitàries
hauran de presentar els documents acredi-
tatius de solvència econòmica, financera i
tècnica que figura a l’apartat G del quadre
de característiques del plec de clàusules ad-
ministratives.

(06.137.145)
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