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RESOLUCIÓ EDU/2952/2006, de 12 de se-
tembre, per la qual es disposa el trasllat de
domicili de l’escola oficial d’idiomes Oso-
na, de Vic.

L’escola oficial d’idiomes Osona, de Vic,
amb codi de centre 08062183, ha estat
ubicada provisionalment a l’edifici situat a
l’av. de Sant Bernat Calvó, 8, de Vic (Oso-
na).

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
i Universitats corresponents,

Resolc:

—1 Traslladar l’escola oficial d’idiomes
Osona,  de  V ic ,  amb cod i  de  cent re
08062183, al c. Pla de Balenyà, 30-32, de
Vic (Osona), amb efectes acadèmics i ad-
ministratius des de l’1 de setembre de
2006.

—2 El Serveis Territorials d’Educació i
Universitats a Barcelona II (comarques)
prendran les mesures necessàries per a
l’execució del que disposa aquesta Reso-
lució.

Barcelona, 12 de setembre de 2006

Montserrat Casas Vilalta
Directora general de Centres Educatius

(06.248.039)
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RESOLUCIÓ EDU/2953/2006, de 12 de se-
tembre, per la qual s’atribueix una nova
denominació específica a diversos col·legis
d’educació infantil i primària.

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

Atès que s’ha comprovat als expedients
esmentats que els centres compleixen 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,

Resolc:

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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, 12 de setembre de 2006

P. D. (Resolució de 14.6.2006,
DOGC de 22.6.2006)

Montserrat Casas Vilalta
Directora general de Centres Educatius

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ I
UNIVERSITATS A BARCELONA II (COMARQUES)

Comarca: Vallès Oriental.
Municipi: Vilalba Sasserra.
Unitat de població: Vilalba Sasserra.
Codi de centre: 08031460.
Adreça: pl. de la Vila, s/n.
Denominació específica actual: de Vilalba
Sasserra.
Nova denominació específica: Trentapasses.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ I
UNIVERSITATS A TARRAGONA

Comarca: Baix Penedès.
Municipi: Cunit.
Unitat de població: Cunit.
Codi de centre: 43008535.
Adreça: c. de Rosa Sensat, 22.
Denominació específica actual: de Cunit.
Nova denominació específica: Solcunit.

(06.248.037)

RESOLUCIÓ EDU/2954/2006, de 12 de se-
tembre, per la qual s’atribueix una nova
denominació específica a diversos centres
docents públics.

D’acord amb la sol·licitud presentada pels
òrgans de govern corresponents dels cen-
tres docents d’educació secundària per
atribuir-los una nova denominació específi-
ca, es van instruir els expedients correspo-
nents.

Atès que s’ha comprovat als expedients
esmentats que els centres compleixen els
requisits que exigeix l’article 5 de l’annex del
Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament orgànic dels centres
docents públics que imparteixen educació
secundària i formació professional de grau
superior,

Resolc:

Atribuir als centres docents públics que
figuren a l’annex d’aquesta Resolució les
denominacions específiques que s’hi de-
tallen.

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, 12 de setembre de 2006

P. D. (Resolució de 14.6.2006,
DOGC de 22.6.2006)

Montserrat Casas Vilalta
Directora general de Centres Educatius

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
I UNIVERSITATS A BARCELONA II (COMARQUES)

Comarca: Vallès Oriental.
Municipi: l’Ametlla del Vallès.
Unitat de població: l’Ametlla del Vallès.
Codi de centre: 08054241.
Adreça: c. Antic Camí de Bigues, s/n
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Denominació específica actual: de l’Ametlla
del Vallès.
Nova denominació específica: Eugeni Xam-
mar.

Comarca: Vallès Oriental.
Municipi: Lliçà de Vall.
Unitat de població: Lliçà de Vall.
Codi de centre: 08058969
Adreça: c. del Montsià, 46.
Denominació genèrica: secció d’educació
secundària.
Denominació específica actual: de Lliçà de
Vall.
Nova denominació específica: El Vern.

(06.250.032)

RESOLUCIÓ EDU/2955/2006, de 19 de
juliol, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats de la Llar d’infants privada L’Es-
quitx, del Vendrell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da en els serveis territorials del Departament
d’Educació i Universitats a Tarragona per la
titular del centre, en petició d’autorització
de cessament d’activitats, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’ expedient
esmentat 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 2/2006,
de 3 de maig, d’educació i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de
la Llar d’infants privada L’Esquitx que cons-
ta a l’annex d’aquesta Resolució, en els
termes que s’hi especifiquen.

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

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
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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.

Tarragona, 19 de juliol de 2006

P. D. (Resolució EDU/2065/2006,
DOGC de 22.6.2006)

Zacarias Henar Moros
Director dels Serveis Territorials
a Tarragona

ANNEX

COMARCA DEL BAIX PENEDÈS

Serveis territorials: Tarragona.
Municipi: el Vendrell.
Localitat: el Vendrell.
Núm. de codi: 43007956.
Denominació: L’Esquitx.
Adreça: carrer Major, 10.
Titular: M. Dolors Suau Curto.
NIF: 46024988X.

Autorització de cessament d’activitats de
la llar d’infants privada L’Esquitx, amb efec-
tes a partir de la fi del curs 2005-2006.

(06.199.034)

RESOLUCIÓ EDU/2987/2006, de 12 de se-
tembre, per la qual es crea una secció
d’educació secundària a Calldetenes.

La demanda de places escolars a Ca-
talunya fan necessària la creació de noves
places escolars públiques.

Per tal d’atendre aquesta necessitat, i tal
com es preveu a la planificació escolar, s’ha
considerat convenient crear una secció
d’educació secundària a Calldetenes, el fun-
cionament de la qual s’adequarà al que
estableix el Decret 199/1996, de 12 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament orgànic dels
centres docents públics que imparteixen
educació secundària i formació professio-
nal de grau superior i a la resta de norma-
tiva legal reglamentària.

En conseqüència, a proposta de la Direc-
ció General de Centres Educatius;

Resolc:

—1 Crear la secció d’educació secundà-
ria a Calldetenes, amb codi de centre
08063837, ubicada al pg. Canigó/c. de
Barcelona, de Calldetenes (Osona), adscri-
ta a l’institut d’educació secundària Jaume
Callís, amb codi de centre 08031034, de
Vic, del qual n’és part integrant, amb efec-
tes administratius des de l’1 de juliol de
2006.

—2 La secció esmentada impartirà els en-
senyaments que tot seguit es detallen, amb
efectes acadèmics des de l’inici del curs

escolar 2006-2007: educació secundària
obligatòria

—3 S’atribueix al centre la denominació
específica: de Calldetenes.

—4 La Direcció General de Centres Edu-
catius i la Direcció General de Personal Do-
cent adoptaran les mesures necessàries que
exigeixi el funcionament d’aquesta secció.

Barcelona, 12 de setembre de 2006

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

(06.250.035)

RESOLUCIÓ EDU/2989/2006, de 24
d’agost, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Labouré, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre educatiu privat Labouré, de
Barcelona, en petició de canvi de titularitat,
es va instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Labouré, de Barcelona, per canvi de titula-
ritat, en els termes que s’especifiquen en
l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 24 d’agost de 2006

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

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).

Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08005643.
Denominació: Labouré.
Adreça: c. Elisabets, 8-10.
Titular: Agrup. Sindical Laboure.
NIF: G08477499.

S’autoritza el canvi de titularitat del cen-
tre a favor de Fundació Privada Escola
Vicenciana, amb NIF G61114690, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs escolar 2006-
2007. El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets dels concerts educa-
tius subscrits amb el titular anterior. En con-
seqüència, els corresponents serveis terri-
tor ia ls del  Departament d’Educació i
Universitats efectuaran els tràmits necessa-
ris per incloure les modificacions escaients
en els documents administratius correspo-
nents.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil 3 unitats amb capacitat

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

tat per a 150 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars.

(06.206.106)

RESOLUCIÓ EDU/2990/2006, de 24
d’agost, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats del centre docent privat Gaudí,
de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre docent privat Gaudí, de
Barcelona, en petició d’autorització de ces-
sament d’activitats, es va instruir l’expedi-
ent corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Gaudí en els termes que
s’especifiquen en l’annex d’aquesta Reso-
lució.

—2 Els expedients acadèmics dels alum-
nes es dipositaran a l’institut d’educació se-
cundària Ausiàs March, codi 08013172, de
Barcelona.

—3 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-
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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, 24 d’agost de 2006

P. D. (Resolució EDU/2065/2006,
DOGC de 22.6.2006)

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08013551.
Denominació: Gaudí.
Adreça: c. Anglí, 48.
Titular: Gaudí, Cooperativa de Enseñanza.
NIF: F08476814.

S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Gaudí, amb efectes a
partir de la fi del curs 2005-2006.

(06.205.151)

RESOLUCIÓ EDU/2991/2006, de 28
d’agost, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Cor de Maria, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre docent privat Cor de Maria,
de Barcelona, en petició de reducció i am-
pliació d’unitats, 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
2/2006, de 3 de maig, d’educació, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat Cor
de Maria, de Barcelona, per reducció d’uni-

tats del nivell d’educació primària i amplia-
ció d’unitats de l’etapa de primer cicle
d’educació infantil, en els termes que s’es-
pecifiquen en l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 28 d’agost de 2006

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

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08007366.
Denominació: Cor de Maria.
Adreça: c. Mare de Déu de la Salut, 17-29.
Titular: Immaculat Cor de Maria, Mission. Es-
clav.
NIF: Q2800484D.

S’autoritza la reducció d’1 unitat amb ca-
pacitat per a 25 llocs escolars del nivell
d’educació primària, amb efectes a partir de
la fi del curs 2005-2006.

S’autoritza l’ampliació d’1 unitat amb ca-
pacitat per a 20 llocs escolars de l’etapa de
primer cicle de l’educació infantil, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2006-2007.
Composició del centre:

Autorització d’obertura a l’inici del curs
2006-2007:

Educació infantil: 6 unitats de primer ci-
cle amb capacitat per a 94 llocs escolars, i
6 unitats de segon cicle amb capacitat per
a 150 llocs escolars.

Educació primària: 15 unitats amb capa-
citat per a 375 llocs escolars.

(06.212.121)

RESOLUCIÓ EDU/2992/2006, de 28
d’agost, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats de la llar d’infants Pinocho, de
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
t i tular de la l lar d’ infants Pinocho, de
Barcelona, en petició d’autorització de ces-
sament d’activitats, es va instruir l’expedi-
ent corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits

per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de
la llar d’infants Pinocho 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 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
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, 28 d’agost de 2006

P. D. (Resolució EDU/2065/2006,
DOGC de 22.6.2006)

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08049816.
Denominació: Pinocho.
Adreça: c. Sant Josep de la Muntanya, 30.
Titular: Mestre Lardies, Marta.
NIF: 37553143P.

S’autoritza el cessament d’activitats de la
llar d’infants Pinocho, amb efectes a partir
de la fi del curs 2005-2006.

(06.212.054)

RESOLUCIÓ EDU/2993/2006, de 28
d’agost, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Vedruna-Àngels, de Bar-
celona.
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Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre educatiu privat Vedruna-
Àngels, de Barcelona, en petició 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
2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

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

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

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

Barcelona, 28 d’agost de 2006

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

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08005618.
Denominació: Vedruna-Àngels.
Adreça: pl. dels Àngels, 3
Titular: Carmelites de la Caritat.
NIF: Q0800398J.

S’autoritza el canvi de titularitat del cen-
tre a favor de Fundació Privada Educativa
Vedruna-Barcelona, amb NIF G62894043,
amb efectes a partir de l’inici del curs esco-
lar 2006-2007. El nou titular se subroga en
totes les obligacions i els drets dels con-
certs educatius subscrits amb el titular an-
terior. En conseqüència, els corresponents
serveis territorials del Departament d’Edu-
cació i Universitats efectuaran els tràmits
necessaris per incloure les modificacions es-
caients en els documents administratius cor-
responents.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil 3 unitats amb capacitat
per a 75 llocs escolars.

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars.

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

(06.212.056)

RESOLUCIÓ EDU/2994/2006, de 28
d’agost, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
privat d’educació infantil Sagrada Família,
de Matadepera.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre privat d’educació infantil
Sagrada Família de Matadepera, en petició
de modificació de l’autorització d’obertura,
per ampliació d’unitats i llocs escolars, 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
2/2006, de 3 de maig, d’educació, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura per ampliació d’unitats i
llocs escolars del centre privat d’educació
infantil Sagrada Família de Matadepera, 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 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 DOGC, segons
el que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Sabadell, 28 d’agost de 2006

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

Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Serveis Territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Matadepera.
Localitat: Matadepera.
Codi: 08054681.
Denominació: Sagrada Família.
Adreça: c. Sant Joan, 72.
Titular: Instituto de Hermanas de la Sagra-
da Familia de Urgell.

NIF: Q5800639F.
S’autoritza l’ampliació d’una unitat i 17

llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici
del curs escolar 2006-2007.
Composició del centre
Autorització d’obertura

Educació infantil:
12 unitats de primer cicle amb capacitat

per a 166 llocs escolars.

(06.212.122)

ORDRE EDU/442/2006, de 12 de setem-
bre, per la qual es reconeix el cessament
d’activitats de l’Escola Universitària de Ci-
ències Experimentals i Tecnologia i la su-
pressió dels tres estudis d’enginyeria tèc-
nica agr ícola que gest iona el  centre:
especialitat en explotacions agropecuàries,
especialitat en hortofructicultura i jardineria
i especialitat en indústries agràries i alimen-
tàries a la Universitat Internacional de
Catalunya.

Per tal d’adequar la seva oferta d’estudis
a la demanda tant dels estudiants com de
la societat, la Universitat Internacional de
Catalunya ha presentat al Departament
d’Educació i Universitats la sol·licitud del
cessament d’activitats de l’Escola Universi-
tària de Ciències Experimentals i Tecnolo-
gia, situada a Tortosa i la supressió dels tres
estudis d’enginyeria tècnica agrícola que
gestiona el centre: especialitat en explota-
cions agropecuàries, especialitat en horto-
fructicultura i jardineria i especialitat en in-
dústries agràries i alimentàries.

Per això, de conformitat amb l’acord
adoptat pel Patronat de la Fundació Univer-
sitat Internacional de Catalunya, òrgan com-
petent d’aquesta Universitat, d’acord amb
el que estableixen la Llei 1/2003, de 19 de
febrer, d’universitats de Catalunya; la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’uni-
versitats; el Decret 258/1997, de 30 de
setembre, pel qual es regula la programa-
ció universitària de Catalunya i els procedi-
ments de creació o reconeixement i de re-
ordenació de centres docents universitaris
i d’implantació d’ensenyaments, i el Reial
decret 557/1991, de 12 d’abril, sobre cre-
ació i reconeixement d’universitats i centres
universitaris, a proposta del director gene-
ral d’Universitats,

Ordeno:

Article 1
Es reconeix el cessament d’activitats de

l’Escola Universitària de Ciències Experi-
mentals i Tecnologia i la supressió dels tres
estudis d’enginyeria tècnica agrícola que
gestiona el Centre: especialitat en explota-
cions agropecuàries, especialitat en horto-
fructicultura i jardineria i especialitat en
indústries agràries i alimentàries a la Uni-
versitat Internacional de Catalunya.

Article 2
L’extinció dels estudis d’enginyeria tècni-

ca agrícola es durà a terme de manera pro-
gressiva i la Universitat Internacional de
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Catalunya garantirà que els alumnes i les
alumnes matr icu lats podran f ina l i tzar
aquests estudis amb un rendiment acadè-
mic normal amb anterioritat a la seva extin-
ció definitiva, la qual es produirà un cop fi-
nalitzat el curs acadèmic 2005-2006.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 12 de setembre de 2006

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

(06.249.078)

RESOLUCIÓ EDU/3000/2006, de 12 de se-
tembre, per la qual es dóna publicitat a
l’atorgament de subvencions.

Atès el que disposen l’article 94.6 del Text
refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya i l’article 18.1 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvenci-
ons, sobre la publicació de subvencions;

Fent ús de les atribucions que m’atorga
el Decret 313/2004, de 8 de juny,

Resolc:

Fer públiques les subvencions atorgades
pel Departament d’Educació i Universitats
que es detallen a l’annex d’aquesta Reso-
lució, en els termes que s’hi indiquen.

Barcelona, 12 de setembre de 2006

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

ANNEX

Beneficiari: Universitat de Lleida.
Objecte: col·laborar en el finançament de les
despeses derivades del programa docent
per fomentar l’ensenyament de la llengua
aranesa.
Import: 70.000 euros.
Aplicació pressupostària: UR03D/447240000/
4224.

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barce-
lona.
Objecte: contribuir al projecte d’investiga-
ció Identificació genètica dels desapareguts
de la guerra civil.
Import: 18.000 euros.
Aplicació pressupostària: UR04D/440240700/
5311.

Beneficiari: Ajuntament de Manresa.
Objecte: col·laborar en el finançament de la
Fundació Universitària Bages.
Import: 21.536,76 euros.
Aplicació pressupostària: UR03D/460240000/
4224.

Beneficiari: Ajuntament de Mataró.
Objecte: col·laborar en el finançament de
l’Escola Universitària Politècnica de Mataró.
Import: 13.360,95 euros.

Aplicació pressupostària: UR03D/460240000/
4224.

Beneficiari: Ajuntament de Mollet del Vallès.
Objecte: col·laborar en el finançament de
l’Escola Universitària Politècnica de Medi
Ambient.
Import: 3.102,75 euros.
Aplicació pressupostària: UR03D/460240000/
4224.

Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet.
Objecte: col·laborar en el finançament del
Centre d’Ensenyament Superior de Nutrició
i Dietètica.
Import: 7.232,15 euros.
Aplicació pressupostària: UR03D/460240000/
4224.

Beneficiari: Ajuntament de Vic.
Objecte: col·laborar en el finançament de la
Fundació Universitària Balmes.
Import: 70.962,65 euros.
Aplicació pressupostària: UR03D/460240000/
4224.

Beneficiari: Consell Comarcal del Maresme.
Objecte: col·laborar en el finançament de
l’Escola Universitària del Maresme.
Import: 9.857,67 euros.
Aplicació pressupostària: UR03D/460240000/
4224.

Beneficiari: Universitat Politècnica de Cata-
lunya.
Objecte: col·laborar en el finançament de les
despeses derivades de l’actualització de la
Guia BCN.jove.
Import: 3.420 euros.
Aplicació pressupostària: UR03D/447240000/
4224.

Beneficiari: Universitat Politècnica de Cata-
lunya.
Objecte: col·laborar en el finançament de les
despeses derivades de la realització del taller
On sóc? ¿Dónde estoy? Where I am?
Import: 3.070 euros.
Aplicació pressupostària: UR03D/447240000/
4224.

Beneficiari: Fundació Autònoma Solidària.
Objecte: col·laborar en el finançament del
Programa per a la Integració d’Universitaris
amb Necessitats Especials.
Import: 40.000 euros.
Aplicació pressupostària: UR03D/480241000/
4224.

Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili.
Objecte: col·laborar en el finançament del
curs de llengua catalana del Quatre Motors
per a Europa i Gal·les.
Import: 8.566 euros.
Aplicació pressupostària: UR03D/440242000/
4224.

Beneficiari: Col·lectiu l’Esbarzer en defensa
de la llengua, la cultura i els drets nacionals
de Catalunya.
Objecte: col·laborar en el finançament de les
despeses derivades de la festa de benvin-
guda per als estudiants estrangers que s’in-
corporen al sistema universitari de Ca-
talunya.
Import: 7.000 euros.
Aplicació pressupostària: UR03D/447240000/
4224.

Beneficiari: Fundació Congrés de Cultura
Catalana.
Objecte: col·laborar en el finançament de les
despeses derivades de l’organització de les
VII Jornades acadèmiques sobre Llengua i
Identitat.
Import: 3.000 euros.
Aplicació pressupostària: UR03D/447240000/
4224.

Beneficiari: Universitat de Barcelona.
Objecte: col·laborar en el finançament de la
creació d’una interfície de dades lingüísti-
ques d’aquesta universitat.
Import: 3.840 euros.
Aplicació pressupostària: UR03D/449240200/
4220.

Beneficiari: Centre Tecnològic i Forestal de
Catalunya.
Objecte: cofinançar les despeses derivades
del projecte europeu Carboeurope.
Import: 30.000 euros.
Aplicació pressupostària: UR04D/440240700/
5311.

Beneficiari: Consorci per a la Promoció dels
Municipis del Lluçanès.
Objecte: col·laborar en el finançament del
Projecte de recerca arqueològica del Lluça-
nès.
Import: 11.494 euros.
Aplicació pressupostària: UR04D/440240700/
5311.

Beneficiari: Comisión de Intercambio Cultu-
ral, Educativo y Científico entre España y los
Estados Unidos de América.
Objecte: finançar les despeses d’estada de
professors visitants a les universitats cata-
lanes.
Import: 38.000 euros.
Aplicació pressupostària: UR04D/480240200/
5311.

Beneficiari: Universitat de Barcelona.
Objecte: col·laborar en el finançament de
l’actualització dels continguts de l’aplicació
Lingcat.
Import: 4.970 euros.
Aplicació pressupostària: UR03D/449240200/
4220.

Beneficiari: Universitat de Barcelona.
Objecte: col·laborar en el finançament del
projecte Sis mirades, curs de coneixement
de Catalunya.
Import: 9.900 euros.
Aplicació pressupostària: UR03D/449240200/
4220.

Beneficiari: Institut d’Estudis Penedesencs.
Objecte: finançament del projecte de recer-
ca Tots els noms per a l’any 2006.
Import: 12.000 euros.
Aplicació pressupostària: UR04D/482000100/
5710.

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barce-
lona.
Objecte: contribuir al finançament de la cà-
tedra UNESCO de Pau i Drets Humans per
al 2006.
Import: 36.000 euros.
Aplicació pressupostària: UR04D/449000100/
5710.

Beneficiari: Universitat Politècnica de Cata-
lunya.
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Objecte: contribuir al finançament de la cà-
tedra UNESCO de Sostenibilitat per al 2006.
Import: 36.000 euros.
Aplicació pressupostària: UR04D/449000100/
5710.

Beneficiari: Universitat Ramon Llull.
Objecte: contribuir al finançament de les
despeses ocasionades per la Càtedra
UNESCO d’Educació, Desenvolupament,
Tecnologia i Sistemes de Finançament a
Amèrica Llatina durant l’any 2006.
Import: 36.000 euros.
Aplicació pressupostària: UR04D/443000100/
5710.

(06.248.087)

RESOLUCIÓ EDU/2988/2006, de 12 de se-
tembre, per la qual es fa públic un curs d’es-
pecialització per al professorat.

D’acord amb l’Ordre d’11 de gener de
1996 (BOE núm. 20, de 23.1.1996), per la
qual s’homologuen cursos d’especialització
per al professorat d’educació infantil, d’edu-
cació primària, d’educació especial i del
primer cicle d’educació secundària obliga-
tòria, i d’habilitació per als professionals del
primer cicle d’educació infantil, el Departa-
ment d’Educació i Universitats ha regulat les
condicions i el procediment per a l’autorit-
zació dels cursos esmentats per mitjà de la
Resolució de 9 de juliol de 1997 (DOGC
núm. 2444, de 30.7.1997).

L’article 7 de l’Ordre esmentada disposa
que les comunitats autònomes que es tro-
bin en ple exercici de les seves competèn-
cies educatives publicaran als seus respec-
tius diaris oficials amb una periodicitat,
almenys, anual, la llista de cursos convo-
cats i autoritzats d’acord amb l’Ordre cita-
da.

Per tant,

Resolc:

—1 Donar publicitat al curs d’especialit-
zació que, d’acord amb l’Ordre d’11 de
gener de 1996, ha estat convocat pel De-
partament d’Educació i Universitats o per
un altre organisme i autoritzat pel Departa-
ment d’Educació i Universitats, i que s’ha
iniciat durant l’any 2006, el qual es detalla
a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 D’acord amb l’Ordre d’11 de gener de
1996, les persones que superin amb avalu-
ació positiva els cursos d’especialització
podran obtenir la capacitació per exercir
com a especialistes de la matèria correspo-
nent.

Barcelona, 12 de setembre de 2006

Isabel Darder
Directora general d’Ordenació
i Innovació Educativa

ANNEX

Curs d’especialització en educació infantil

Postgrau d’especialització en educació in-
fantil
Promoció 2005-2006
Universitat de Barcelona

(06.250.033)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei de neteja i cuina
de llars d’infants del Departament d’Educa-
ció i Universitats pels anys 2006 i 2007 (exp.
2726/06).

—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: 2726/06.

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

teja i cuina de llars d’infants del Departa-
ment d’Educació i Universitats pels anys
2006 i 2007.

b) Termini d’execució: 12 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 total: 1.841.670,00 euros, IVA in-

clòs, condicionat a l’aprovació de l’Acord
de Govern de despesa pluriennal, desglos-
sat de la manera següent:

Any 2006: 581.580,00 euros, IVA inclòs.
Any 2007: 1.260.090,00 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: s’exigeix a les empreses que

licitin per un import superior a 244.910,00
euros, IVA inclòs, i segons el lot: tots els lots:
36.833,40 euros; lot 1: 1.330,00 euros; lot
2: 2.945,00 euros; lot 3: 1.235,00 euros; lot
4: 2.071,00 euros; lot 5: 2.071,00 euros; lot
6: 2.793,00 euros; lot 7: 2.812,00 euros; lot
8: 2.888,00 euros; lot 9: 2.793,00 euros; lot
10: 3.192,00 euros; lot 11: 2.907,00 euros;
lot 12: 2.983,00 euros; lot 13: 3.268,00
euros; lot 14: 2.318,00 euros; lot 15: 361,00
euros; lot 16: 182,40 euros; lot 17: 342,00
euros; lot 18: 342,00 euros.

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

—6 Requisits específics del contractista
Les empreses licitadores per import su-

perior a 120.202,42 euros hauran d’aportar
la classificació que es determina a continu-
ació:

Grup U, subgrup 1, categoria A (si es li-
cita a un import anual inferior a 150.000 eu-
ros).

Grup U, subgrup 1, categoria B (si es li-
cita a un import anual igual o superior a
150,000 euros i inferior a 300.000 euros).

Grup U, subgrup 1, categoria C (si es li-
cita a un import anual igual o superior a
300.000 euros i inferior a 600.000 euros).

Grup U, subgrup 1, categoria D (si es li-
cita a un import anual igual o superior a
600.000 euros).

Fins a 120.202,42 euros la presentació
de la classificació és potestativa i únicament
a efectes de dispensa de l’acreditació de la
solvència econòmica, financera i tècnica de
l’empresa.

En el cas que es tracti d’empreses es-
trangeres no classificades o es liciti per un
import inferior a 120.202,42 euros, s’acre-
ditarà la solvència econòmica mitjançant la
documentació que demostri que l’empresa
té una xifra global de negocis, en el curs
dels tres últims exercicis relacionats amb
l’objecte del contracte, amb un import mí-
nim anual equivalent al doble de l’import al
qual liciti i els altres documents requerits a
la clàusula 7.2.3 del plec de clàusules ad-
ministratives particulars.

—7 Criteris de valoració
a) Preu ofertat: 50 punts.
b) Qualitat del servei: 30 punts.
b.1 Mecanismes de supervisió: 15 punts.
b.2 Altres elements ofertats acreditatius

de major qualitat: 15 punts.
c) Millores tècniques: 20 punts.
c.1 Prestacions addicionals: 10 punts.
c.2 Major freqüència de les operacions:

10 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació i Uni-
versitats-Registre 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: 9 d’octubre de 2006.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 9 d’octubre

de 2006. En el cas que la publicació de
l’anunci al DOGC i al BOE sigui posterior al
24 de setembre de 2006, el termini per pre-
sentar la documentació quedarà automàti-
cament prorrogat fins que s’hagin complert
15 dies naturals a partir del dia següent al
de la darrera publicació. Si l’últim dia del
termini és dissabte o festiu, es prorrogarà
fins al següent dia hàbil. S’admetran les pro-
postes que es presentin per correu dins del
termini màxim fixat per a la seva presenta-
ció, sempre que el licitador justifiqui la data
d’imposició de l’enviament a l’oficina de cor-
reus i la comuniqui mitjançant telegrama o
telefax al Departament d’Educació i Univer-
sitats el mateix dia.

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

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

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació i Univer-

sitats-Registre 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-
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sió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmen-
ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.

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

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

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

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

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

e) Hora: 10 h.

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

—12 Data de tramesa de l ’anunci al
DOUE: 17 d’agost de 2006.

Barcelona, 24 d’agost de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.240.073)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció de dos contractes d’obres (exp. 3314/
06 i 3326/06).

—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 a diver-

sos centres educatius tal com s’especifica
a l’annex.

b) Termini d’execució: vegeu annex.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: vegeu l’annex.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació empresarial: vegeu annex.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 60 punts.
b) Per any/s addicional/s de garantia

ofert/s: fins a 15 punts.

c) Programa de treball: fins a 15 punts,
dels quals fins a 6 punts per mitjans perso-
nals, fins 6 punts per relació dels mitjans
materials i fins a 3 punts per a la descripció
de l’execució de l’obra.

d) Reducció del termini: fins a 10 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació i Uni-
versitats-Registre 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 i Univer-

sitats-Registre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trame-

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmen-
ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.

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

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

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

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

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

e) Hora: 10 h.

—11 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’anunci anirà a càrrec de les empreses ad-
judicatàries.

Barcelona, 2 d’agost de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

ANNEX

Obra núm. 1:
a) Número d’expedient: 3314/06
b) Objecte del contracte:
Obres de reparació de la façana de l’Escola
Oficial d’Idiomes IV-La Pau, de Barcelona
(Barcelonès).
c) Pressupost de licitació: 149.455,91 eu-
ros, IVA inclòs.
d) Classificació empresarial:
Grup C, subgrup complet i categoria d.
Les empreses estrangeres comunitàries
hauran de presentar els documents acredi-
tatius de solvència econòmica, financera i
tècnica que figuren a l’apartat G del quadre
de característiques del plec de clàusules ad-
ministratives.

Obra núm. 2:
a) Número d’expedient: 3326/06
b) Objecte del contracte:
Obres de cobriment de pista poliesportiva
a l’IES Jaume Huguet de Valls (Alt Camp)
c) Pressupost de licitació:
Import total: 102.901,21 euros, IVA inclòs.
d) Classificació empresarial:
No s’exigeix classificació a les empreses
atès que l’import total és inferior a 120.202,42
euros. En aquest cas, podran aportar la
classificació empresarial següent per subs-
tituir la documentació acreditativa de la
solvència econòmica, financera i tècnica:
Grup C, subgrup complet i categoria a.

(06.216.003)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 3139/06).

—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: 3139/06.

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

quació de pistes i urbanització de patis de
l’IES Pere Vives Vic d’Igualada (Anoia).

b) Termini d’execució: 6 mesos a comp-
tar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 195.221,88 euros, IVA inclòs,

distribuït en les anualitats següents:
Any 2006, 78.000,00 euros, IVA inclòs.
Any 2007, 117.221,88 euros, IVA inclòs.

L’anualitat està condicionada a l’aprovació
per la Comissió de Govern d’Economia.

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

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

categoria d.
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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.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 60 punts.
b) Per any/s addicional/s de garantia

ofert/s: fins a 15 punts.
c) Programa de treball: fins a 15 punts,

dels quals fins a 6 punts per mitjans perso-
nals, fins a 6 punts per relació dels mitjans
materials i fins a 3 punts per a la descripció
de l’execució de l’obra.

d) Reducció del termini: fins a 10 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació i Uni-
versitats-Registre 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 i Univer-

sitats-Registre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8

d’aquest anunci.
Les proposicions també es podran trame-

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmen-
ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.

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

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

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

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

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament

als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 4 d’agost de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.216.120)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció de dos contractes d’obres (exp. 3193/
06 i 3290/06).

—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 a diver-

sos centres educatius del Departament, tal
com s’especifica a l’annex.

b) Termini d’execució: vegeu l’annex.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 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
a) Proposició econòmica: fins a 60 punts.
b) Reducció de termini: fins a 10 punts.
c) Per any addicional de garantia ofert:

fins a 15 punts.
d) Programa de treball: fins a 15 punts,

dels quals fins a 6 punts per mitjans perso-
nals; fins a 6 punts, per relació dels mitjans
materials i fins a 3 punts pel programa de
treball.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació i Uni-
versitats-Registre 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 i Univer-

sitats-Registre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trame-

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmen-
ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.

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

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

versitats-Serveis 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 l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 31 d’agost de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

ANNEX

Obra núm. 1
a) Número d’expedient: 3193/06.
b) Objecte del contracte: obres de su-

pressió de barreres arquitectòniques i subs-
titució fusteries al CEIP Gual Villalbí de
Tarragona (Tarragonès).

c) Termini d’execució: 3 mesos a comp-
tar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.

d) Pressupost de licitació: 275.481,61
euros, IVA inclòs.

e) Requisits específics del contractista.
Classificació:
Grup C, complet, categoria e.
Grup J, subgrup 1, categoria e.
Les empreses estrangeres comunitàries

no classificades hauran de presentar els do-
cuments acreditatius de solvència econòmi-
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ca, financera i tècnica que figura a l’apartat
G del quadre de característiques del plec
de clàusules administratives.

Obra núm. 2
a) Número d’expedient: 3290/06.
b) Objecte del contracte: obres d’ampli-

ació d’una aula polivalent i nucli de serveis
al CEIP Valdelors de Vandellós i l’Hospitalet
de l’Infant (Baix Camp).

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

d) Pressupost de licitació: 117.102,60
euros, IVA inclòs.

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

que consta 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.

(06.256.012)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 3252/06).

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

i Universitats de la Generalitat de Ca-
talunya.

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

c) Número d’expedient: 3252/06.

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

forma i ampliació del menjador i cuina del
CEIP El Pi de Dosrius (Maresme).

b) Termini d’execució: 4 mesos a comp-
tar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 119.343,12 euros, IVA inclòs,

dels quals 60.000,00 euros corresponen a
l’anualitat de l’any 2006 i 59.343,12 euros,
a l’anualitat de l’any 2007, condicionat a
l’aprovació de les anualitats per a la Comis-
sió de Govern d’Economia.

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

ció.

—6 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, ca-
tegoria a.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 60 punts.
b) Reducció del termini: fins a 10 punts.
c) Per any/s addicional/s de garantia: fins

a 15 punts.
d) Programa de treball: fins a 15 punts,

d’acord amb la següent distribució: fins a 6
punts pels mitjans personals; fins a 6 punts
per la relació de mitjans materials i fins a 3
punts pel programa de treball.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació i Uni-
versitats-Registre 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: 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 i Univer-

sitats-Registre 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 i Uni-

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

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

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

e) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 13 de setembre de 2006

Francesc Vida i Pla
Secretari general

(06.256.125)


