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RESOLUCIÓ EDU/4349/2006, de 20 de
desembre, per la qual s’atorguen subvenci-
ons a les corporacions locals titulars de llars
d’infants que no van rebre subvenció per les
resolucions EDC/280/2006 i EDU/2642/
2006, per al curs 2005-2006.

La disposició addicional 2.2 de la Llei or-
gànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació, preveu que la creació de
centres educatius, els titulars dels quals
siguin les corporacions locals, es realitzarà
per conveni entre aquestes i l’Administració
educativa.

L’Acord de 14 de febrer de 2005 entre el
Departament d’Educació i les entitats mu-
nicipalistes, Federació de Municipis de
Catalunya i Associació Catalana de Munici-
pis i Comarques, per al finançament de la
creació de places públiques de llars d’in-
fants i per al seu sosteniment, amb l’objec-
tiu d’impulsar la creació de 30.000 noves
places públiques, estableix en la clàusula
tercera les quantitats que el Departament
d’Educació es compromet a aportar, com a
màxim, per a cadascuna de les places es-
mentades. L’Acord disposa que l’import es-
tàndard establert per al finançament del
sosteniment de les places de llars d’infants
de titularitat municipal serà com a màxim de
1.800,00 euros per alumne equivalent, sem-
pre que la corporació local es comprometi
mitjançant conveni específic, a la creació de
noves places de llars d’infants.

En el cas que no hi hagi cap compromís
per part de la corporació local de creació
de places de llars d’infants, l’import del fi-
nançament pel  funcionament serà de
1.100,00 euros per alumne equivalent, lle-
vat dels casos en què l’oferta de places de
llars d’infants de titularitat municipal sigui
superior al 30% de la població de 0 a 2 anys
del municipi, en què el finançament de ca-
dascuna d’aquestes places també serà de
1.800,00 euros per alumne equivalent.
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Per Acord del Govern de 5 d’abril de 2005
es va aprovar el finançament de les places
de llars d’infants de titularitat municipal per
a diverses anualitats.

Atès que es van signar diversos convenis
de creació de llars d’infants i de compromís
de creació de llars d’infants amb corpora-
cions locals amb efectes durant el curs
2005-2006 i no van rebre subvenció en les
resolucions EDC/280/2006, de 9 de febrer,
i EDU/2642/2006, de 4 d’agost, per les
quals s’atorgaven subvencions a les corpo-
racions locals titulars de llars d’infants, per
al curs 2005-2006, ara cal subvencionar-les.

Per tant, d’acord amb la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, i
el capítol IX del Text refós de la Llei de fi-
nances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desem-
bre, i a proposta de la Direcció General de
Centres Educatius,

Resolc:

—1 Atorgar a les corporacions locals titu-
lars de les llars d’infants que figuren a l’an-
nex d’aquesta Resolució, les quantitats que
s’hi detallen, destinades a minorar les quo-
tes pel servei d’educació.

L’activitat que se subvenciona és l’esco-
larització corresponent al curs escolar 2005-
2006 a raó de 1.800,00 euros per alumne
equivalent.

—2 L’import total d’aquesta Resolució és de
940.280,00 euros a càrrec de l’aplicació pres-
supostària D/460130100/4210, de l’òrgan
gestor EN04 del pressupost de l’any 2006.

—3 El Departament d’Educació tramitarà el
pagament de la subvenció a les corporaci-
ons locals un cop hagin tramès, en el termini
de 15 dies des de la publicació d’aquesta
Resolució en el DOGC, a la Direcció General
de Centres Educatius, Servei de Règim Eco-
nòmic, la documentació següent:

Acord del ple de la corporació local pel
qual s’accepta la subvenció.

Certificació del secretari de la corporació
sobre el cost del servei corresponent al curs
escolar 2005-2006 desglossat per despeses
de personal i despeses de funcionament.

Declaració de no incórrer en cap dels su-
pòsits que estableix l’article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (BOE núm. 276, de 18 de no-
vembre).

Declaració relativa a altres subvencions
rebudes pel mateix concepte.

—4 Els beneficiaris de la subvenció estan
obligats a facilitar tota la informació que els
requereixin els òrgans de control de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya.

—5 Aquesta despesa no té caràcter recur-
rent i queda supeditada a les disponibilitats
pressupostàries del Departament d’Educació.

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 requeriment, previ al recurs conten-
ciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini de dos mesos des
de la seva publicació al DOGC, segons el
que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Barcelona, 20 de desembre de 2006

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

Municipi: Almoster.
Codi: 43010891.
Centre: EEI Els Musterets.
Import: 48.600,00 euros.

Municipi: Anglesola.
Codi: 25007049.
Centre: EEI Sant Pau.
Import: 24.840,00 euros.

Municipi: Avinyonet de Puigventós.
Codi: 17008754.
Centre: EEI Avinyonet de Puigventós.
Import: 21.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Codi: 08066759.
Centre: EEI Nic.
Import: 70.200,00 euros.

Municipi: Belianes.
Codi: 25007086.
Centre: EEI Belianes.
Import: 10.500,00 euros.

Municipi: Cabanes.
Codi: 17008900.
Centre: EEI de Cabanes.
Import: 28.080,00 euros.

Municipi: Caldes de Montbui.
Codi: 08066802.
Centre: EEI La lluna.
Import: 38.520,00 euros.

Municipi: Castellvell del Camp.
Codi: 43010645.
Centre: EEI Els Eixerits.
Import: 32.400,00 euros.

Municipi: Paüls.
Codi: 43010694.
Centre: EEI de Paüls.
Import: 1.680,00 euros.

Municipi: Pira.
Codi: 43010967.
Centre: EEI de Pira.
Import: 5.400,00 euros.

Municipi: Reus.
Codi: 43011066.
Centre: EEI Montsant.
Import: 36.900,00 euros.

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Codi: 08045719.
Centre: EEI El Niu.
Import: 27.300,00 euros.

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Codi: 08045732.

Centre: EEI Gargot.
Import: 37.800,00 euros.

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Codi: 08045720.
Centre: EEI Mimosa.
Import: 35.700,00 euros.

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Codi: 08062894.
Centre: EEI El Tricicle.
Import: 50.400,00 euros.

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Codi: 08062882.
Centre: EEI Cavall Fort.
Import: 51.100,00 euros.

Municipi: Sant Julià Ramis.
Codi: 17008870.
Centre: EEI Sant Julià de Ramis.
Import: 28.700,00 euros.

Municipi: Sant Julià Vilatorta.
Codi: 08060381.
Centre: EEI Patuleia.
Import: 21.600,00 euros.

Municipi: Sant Mateu de Bages.
Codi: 08063291.
Centre: EEI de Valls de Torruella.
Import: 7.560,00 euros.

Municipi: Sant Pere de Ribes.
Codi: 08060046.
Centre: EEI El Cargol.
Import: 51.800,00 euros.

Municipi: Sant Pere de Ribes.
Codi: 08060186.
Centre: EEI Els Tres Pins.
Import: 58.100,00 euros.

Municipi: Santa Bàrbara.
Codi: 43010943.
Centre: EEI Les Beceroles.
Import: 39.960,00 euros.

Municipi: Solsona.
Codi: 25008424.
Centre: EEI Municipal de Solsona.
Import: 46.900,00 euros.

Municipi: Tarragona.
Codi: 43010979.
Centre: EEI Sant Salvador.
Import: 52.920,00 euros.

Municipi: Tarragona.
Codi: 43010955.
Centre: EEI Sant Pere i Sant Pau.
Import: 87.480,00 euros.

Municipi: Vilagrassa.
Codi: 25009046.
Centre: EEI Picarol.
Import: 16.200,00 euros.

Municipi: Vilanova de la Barca.
Codi: 25009058.
Centre: EEI Ramon Blanch Verdú.
Import: 8.640,00 euros.

(06.362.099)

RESOLUCIÓ EDU/5/2007, de 9 de gener,
de cessament i nomenament dels presidents
de diversos consells escolars territorials.

D’acord amb el que estableix el Decret
184/1988, d’11 de juliol, sobre la composi-
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ció i la constitució dels consells escolars
territorials, formen part d’aquests consells
escolars els directors dels serveis territori-
als respectius.

L’article 11 de la Llei 25/1985, de 10 de
desembre, dels consells escolars, estableix
que els presidents dels consells escolars
territorials han de ser nomenats d’entre els
seus membres pel conseller d’Educació.

Per tot això,

Resolc:

Article 1
Cessen com a presidents/es dels consells

escolars territorials que tot seguit s’indiquen
les persones següents:

Carme Arnau Planella, presidenta del
Consell Escolar Territorial del Baix Llobregat-
Anoia, i se li agraeixen els serveis prestats.

Joaquim Bosch Codolà, president del
Consell Escolar Territorial de Girona, i se li
agraeixen els serveis prestats.

Article 2
Es nomenen presidents dels consells es-

colars territorials que tot seguit s’indiquen
les persones següents:

Jaume Graells Veguin, president del Con-
sell Escolar Territorial del Baix Llobregat-
Anoia.

Andreu Otero Triola, president del Con-
sell Escolar Territorial de Girona.

Barcelona, 9 de gener de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(06.362.033)

RESOLUCIÓ EDU/4354/2006, de 12 de de-
sembre, per la qual es fan públiques diver-
ses adjudicacions definitives de contractes.

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

Entitat adjudicadora: Departament d’Educa-
ció.

Número d’expedient: 0315/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’instal·lació
d’un ascensor a l’IES Mediterrània del
Masnou (Maresme).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat.
Pressupost base de la licitació: 66.971,42
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 26 de juliol de 2006.
Contractista: Construcciones e Instalacio-
nes Rin, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.

Import d’adjudicació: 66.971,42 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 0994/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de reforma i
ampliació del CEE Francesc Bellapart de
Sabadell (Vallès Occidental).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat.
Pressupost base de la licitació: 296.075,58
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 11 de juliol de 2006.
Contractista: Técnicas de Rehabilitación y
Construcción, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 293.558,94 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 1007/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de construc-
ció d’una tanca al CEIP Rafael Casanovas
de Sant Boi de Llobregat.
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat.
Pressupost base de la licitació: 75.617,01
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 26 de juliol de 2006.
Contractista: Grupo 2, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 75.314,54 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 1010/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’adequació
d’aules d’hoteleria a l’IES Martí i Dot, de
Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat.
Pressupost base de la licitació: 93.274,02
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 2 de novembre de 2006.
Contractista: Mape Construccions 2000, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 93.274,02 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 1391/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de supressió
de barreres arquitectòniques als següents
centres:
Lot 1: IES La Bastida, de Santa Coloma de
Gramenet.
Lot 2: IES Torrent de les Bruixes, de Santa
Coloma de Gramenet.
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat.
Pressupost base de la licitació: 234.198,83
euros, IVA inclòs, distribuït en:
Lot 1: 113.259,12 euros, IVA inclòs.
Lot 2: 20.939,71 euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 31 de juliol de 2006.

Contractista: Construcció i Taller d’Arquitec-
tura Juan Gomez, SL (COTA, SL).
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 234.198,83 euros, IVA
inclòs, distribuït en:

Lot 1: 113.259,12 euros, IVA inclòs.
Lot 2: 120.939,71 euros, IVA inclòs.

Número d’expedient: 1591/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestruc-
tura d’edificis prefabricats al CEIP L’Escala
de l’Escala (Alt Empordà).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: imperiosa urgència.
Procediment: negociat.
Pressupost base de la licitació: 148.416,87
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 24 de juliol de 2006.
Contractista: Busquets Sitjà, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 148.200,00 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2333/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’instal·lació
d’ascensor, lavabo adaptat i sortida al nou
pati a l’IES Margarita Xirgu de l’Hospitalet
de Llobregat (Barcelonès).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat.
Pressupost base de la licitació: 61.640,38
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 11 de juliol de 2006.
Contractista: Obres i Contractes Penta, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 61.517,10 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2534/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestruc-
tura de 4 mòduls prefabricats al SES Nou
de Dosrius (Maresme).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4638, de 22 de
maig de 2006.
Pressupost base de la licitació: 169.375,69
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 16 de juny de 2006.
Contractista: Constructora e Inmobiliaria de
Solsona, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 158.367,77 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2535/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestruc-
tura de 2 mòduls prefabricats al CEIP Nou
de Sant Joan de Vilatorrada.
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
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Publicat al DOGC núm.: 4638, de 22 maig
de 2006.
Pressupost base de la licitació: 137.866,94
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 16 de juny de 2006.
Contractista: Proens, Promocions i Rehabi-
litacions, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 135.109,60 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2569/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestruc-
tura de 3 mòduls prefabricats al SES de
Cardedeu.
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4643, de 29 de
maig de 2006.
Pressupost base de la licitació: 160.935,01
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 26 de juny de 2006.
Contractista: Constructora e Inmobiliaria de
Solsona, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 154.497,13 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2570/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestruc-
tura de mòduls prefabricats a l’IES de Sant
Pere de Vilamajor (Vallès Oriental).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4643, de 29 de
maig de 2006.
Pressupost base de la licitació: 138.583,17
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 26 de juny de 2006
Contractista: Constructora e Inmobiliaria de
Solsona, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 129.575,39 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2571/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestruc-
tura de 3 mòduls prefabricats a l’IES de
Montornès del Vallès.
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4643, de 29 de
maig de 2006.
Pressupost base de la licitació: 173.143,17
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 21 de juny de 2006.
Contractista: Constructora e Inmobiliaria de
Solsona, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 167.949,13 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2572/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestruc-
tura de 3 mòduls prefabricats a l’IES Celrà,
de Celrà (Gironès).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4643, de 29 de
maig de 2006.
Pressupost base de la licitació: 98.471,63
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 26 de juny de 2006.
Contractista: Capdeferro Constructor, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 97.309,67 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2575/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de renovació i
legalització d’instal·lació elèctrica a l’IES Ma-
ragall de Barcelona (Barcelonès).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4657, de 19 de juny
de 2006.
Pressupost base de la licitació: 135.966,81
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 27 de juliol de 2006.
Contractista: Incofamo, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 131.887,00 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2576/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de substitució
de finestres i col· locació d’una escala
d’emergència a l’IES Antoni Cumella de
Granollers (Vallès Occidental).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4657, de 19 de juny
de 2006.
Pressupost base de la licitació: 217.743,69
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 21 d’agost de 2006.
Contractista: Constructora e Inmobiliaria de
Solsona, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 211.211,38 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2577/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’escala
d’emergència exterior i obres auxiliars a l’IES
Eugeni d’Ors de Badalona.
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Procediment: obert.

Publicat al DOGC núm.: 4665, de 29 de juny
de 2006.
Pressupost base de la licitació: 91.227,85
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 3 d’agost de 2006.
Contractista: Teyco, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 90.771,71 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2599/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestruc-
tura de mòduls prefabricats al SES de Salt.
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4643, de 29 de
maig de 2006.
Pressupost base de la licitació: 91.311,57
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 26 de juny de 2006.
Contractista: Capdeferro Constructor, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 87.567,80 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2608/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de reforma
d’espais interiors al CEIP Estalella Graells
de Vilafranca del Penedès.
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4649, de 7 de juny
de 2006.
Pressupost base de la licitació: 162.371,03
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 28 de juny de 2006.
Contractista: Construccions F. Munné, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 160.747,32 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2609/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’instal·lació
de dos mòduls prefabricats al CEIP Fogars,
de Fogars de la Selva (Selva).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat.
Pressupost base de la licitació: 114.096,75
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 18 de juliol de 2006.
Contractista: Constructora e Inmobiliaria de
Solsona, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 114.081,85 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2610/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’instal·lació
de 2 mòduls prefabricats al CEIP Nou Pi Verd
Sud de Palafrugell (Baix Empordà).
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Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4648, de 6 de juny
de 2006.
Pressupost base de la licitació: 101.681,80
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 29 de juny de 2006.
Contractista: Capdeferro Constructor, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 97.970,41 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2611/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’adequació de
pista i obertura de finestra a la cafeteria-
menjador a l’IES J Canigó d’Almacelles
(Segrià).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4665, de 29 de juny
de 2006.
Pressupost base de la licitació: 63.421,33
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 27 de juliol de 2006.
Contractista: Construccions i Contractes
Ribó, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 61.284,03 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2635/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestruc-
tura d’un mòdul prefabricat al CEIP Carrilet,
de Palafrugell (Baix Empordà).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4648, de 6 de juny
de 2006.
Pressupost base de la licitació: 74.781,46
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 29 de juny de 2006.
Contractista: Capdeferro Constructor, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 74.332,77 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2637/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’arranjament
d’edifici auxiliar i ubicació de la seu de l’AM-
PA a l’edifici principal del CEIP Marinada de
Montornès del Vallès (Vallès Oriental).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat.
Pressupost base de la licitació: 121.727,57
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 31 de juliol de 2006.
Contractista: Construcció i Taller d’arquitec-
tura Juan Gómez, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 121.727,57 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2638/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestruc-
tura de dos edificis prefabricats al CEIP
Domeny-Devesa de Girona (Gironès).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4648, de 6 de juny
de 2006.
Pressupost base de la licitació: 66.949,92
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 27 de juny de 2006.
Contractista: Capdeferro Constructor, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 66.615,17 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2723/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de reforç es-
tructural de forjats aules planta primera
edifici principal i reforma cuina al CEIP Gira-
sol de Montmajor.
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4665, de 29 de juny
de 2006.
Pressupost base de la licitació: 91.247,58
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 1 d’agost de 2006.
Contractista: Construccions Beraví, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 90.052,24 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2743/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de reforma
planta primera i rampa d’accés a l’edifici del
CEIP Els Set Focs de Bellaguarda (Garri-
gues).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4660, de 22 de juny
de 2006.
Pressupost base de la licitació: 115.625,49
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 11 de juliol de 2006.
Contractista: Construccions i Contractes
Ribó, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 109.774,84 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2744/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de formació
d’escala d’emergència (1a fase) i sala de
reunions del CEIP Can Llobet de Barberà
del Vallès (Vallès Occidental).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent
Forma: concurs.

Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4660, de 22 de juny
de 2006.
Pressupost base de la licitació: 91.000,00
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 17 de juliol de 2006.
Contractista: Asfaltos y Acabados, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 87.093,43 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2745/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’ampliació
dels vestidors planta baixa i reparació biga
planta soterrani a l’IES Arnau Cadell de Sant
Cugat del Vallès (Vallès Occidental).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4660, de 22 de juny
de 2006.
Pressupost base de la licitació: 89.000,00
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 17 de juliol de 2006.
Contractista: Asfaltos y Acabados, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 85.393,93 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2746/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’instal·lació
d’escala d’emergència (1a fase), lavabos
parvulari i pèrgola al CEIP Josep M. Gines-
ta de Ripollet (Vallès Occidental).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4660, de 22 de juny
de 2006.
Pressupost base de la licitació: 138.000,00
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 24 de juliol de 2006.
Contractista: Asfaltos y Acabados, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 130.787,85 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2802/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’arranjament
de la tanca exterior a l’IES Berenguer d’En-
tença, de Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant
(Baix Camp).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4665, de 29 de juny
de 2006.
Pressupost base de la licitació: 117.254,33
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 2 d’agost de 2006.
Contractista: Construccions Jaén Vallès, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 117.254,33 euros, IVA
inclòs.
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Número d’expedient: 2805/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de reforma i
adequació de les instal·lacions elèctriques
del CEIP Josep Janés de l’Hospitalet de
Llobregat (Barcelonès).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4660, de 22 de juny
de 2006.
Pressupost base de la licitació: 178.799,24
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 17 de juliol de 2006.
Contractista: Edasa, Ingenieria y Montajes, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 155.500,00 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2806/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de reforma i
adequació de les instal·lacions elèctriques
del CEIP Joan Maragall de l’Hospitalet de
Llobregat (Barcelonès).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4660, de 22 de juny
de 2006.
Pressupost base de la licitació: 87.519,30
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 17 de juliol de 2006.
Contractista: Montajes Elèctricos y Fonta-
nería Industrial, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 85.274,01 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2807/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de tancament
de porxo, arranjament de vest idors i
remodelació planta tercera al CEE l’Estel
Can Bori de l’Hospitalet de Llobregat.
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4660, de 22 de juny
de 2006.
Pressupost base de la licitació: 117.153,90
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 11 de juliol de 2006.
Contractista: Construcciones e Instalacio-
nes Rin, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 117.000,00 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2808/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de reforma i
millora del CEIP Sant Feliu dels Guiamets
(Priorat).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.

Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4660, de 22 de juny
de 2006.
Pressupost base de la licitació: 202.006,80
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 11 de juliol de 2006.
Contractista: Construccions Jaén Vallès, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 202.006,80 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2811/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de reforma i
adequació de les instal·lacions elèctriques
del CEIP Menéndez Pidal de l’Hospitalet de
Llobregat (Barcelonès).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4660, de 22 de juny
de 2006.
Pressupost base de la licitació: 111.576,66
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 17 de juliol de 2006.
Contractista: Electricidad Benages, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 104.313,02 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2833/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres del basament
de sis mòduls prefabricats al CEIP Reus XVII
de Reus (Baix Camp).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4656, de 16 de juny
de 2006.
Pressupost base de la licitació: 318.388,52
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 12 de juliol de 2006.
Contractista: Teyco, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 286.549,67 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2834/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’instal·lació
de set mòduls prefabricats i porxo a l’IES
del Vendrell (Baix Penedès).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat.
Pressupost base de la licitació: 190.476,90
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 26 de juliol de 2006.
Contractista: Construccions Jaén Vallès, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 190.450,00 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2835/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestruc-
tura de tres mòduls prefabricats al CEIP El

Vendrell II del Vendrell (Baix Penedès).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat.
Pressupost base de la licitació: 128.693,23
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 26 de juliol de 2006.
Contractista: Userhat 2002, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 126.762,00 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2836/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’instal·lació
de 4 mòduls prefabricats a l’ IES Baix
Penedès Nord, de la Bisbal del Penedès
(Baix Penedès).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4656, de 16 de juny
de 2006.
Pressupost base de la licitació: 117.136,31
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 5 de juliol de 2006.
Contractista: Construccions Jaén Vallès, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 117.136,31 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2937/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’ampliació
d’una aula a l’IES Joan Guinjoan i Gispert
de Riudoms (Baix Camp).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4665, de 29 de juny
de 2006.
Pressupost base de la licitació: 61.316,05
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 19 de setembre de
2006.
Contractista: Taexco, Excavaciones y Sis-
temas Constructivos, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 61.144,37 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 3011/06
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de condiciona-
ment i drenatge del pati de l’IES Can Planas
de Barberà del Vallès (Vallès Occidental).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat.
Pressupost base de la licitació: 178.856,30
euros, IVA inclòs.
Forma: negociat.
Pressupost base de la licitació: 178.856,30
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 26 d’octubre de 2006.

Contractista: Asfaltos y Acabados , SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 177.960,30 euros, IVA
inclòs.
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Barcelona, 12 de desembre de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.348.011)

DECRET 4/2007, de 9 de gener, de cessa-
ment d’un membre del Consell Escolar de
Catalunya.

D’acord amb el que estableixen els arti-
cles 4.1 f) i 6 de la Llei 25/1985, de 10 de
desembre, dels consells escolars, a sol·li-
citud de la Unió General de Treballadors de
Catalunya, cal procedir al cessament 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 amb l’acord previ del Govern,

Decreto:

Article únic
El cessament del senyor Jaume Graells

Veguin com a membre del Consell Escolar
de Catalunya, en representació del sector
centrals i organitzacions sindicals, i se li
agraeixen els serveis prestats.

Barcelona, 9 de gener de 2007

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(06.362.063)

RESOLUCIÓ EDU/12/2007, de 4 de gener,
per la qual es revoca parcialment la subven-
ció atorgada a l’IES Meridiana, de Bar-
celona.

Mitjançant l’Ordre EDC/125/2005, de 29
de març, es va obrir convocatòria pública per
a la concessió d’ajuts a grups d’alumnat que
cursa ensenyament secundari a Catalunya,
per a la realització de pràctiques en empre-
ses o institucions d’altres països, durant l’any
2005 (DOGC núm. 4359, de 8.4.2005).

Per la Resolució EDC/1837/2005, de 14
de juny, es va resoldre la convocatòria indi-
cada, i es va concedir a l’IES Meridiana, de
Barcelona, una subvenció per a la realitza-
ció de dos projectes. Un cop el centre ha
presentat la documentació econòmica jus-
tificativa de la realització de les activitats,
s’observa que l’import concedit per al se-
gon projecte (10.793’00 euros), només s’ha
justificat parcialment (8.427,25 euros).

Per tant, d’acord amb el que disposen les
bases que aprova l’Ordre de convocatòria
esmentada, la Llei 38/2003, de 17 de no-
vembre, general de subvencions, i el capí-
tol IX del text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel

que fa a les obligacions dels beneficiaris de
les subvencions,

Resolc:

Revocar parcialment, en un import de
2.365,75 euros, la subvenció concedida a
l’IES Meridiana, de Barcelona, per a la rea-
lització de pràctiques de l’alumnat en em-
preses o institucions d’altres països durant
l’any 2005, corresponent al projecte 2.

Contra aquesta Ordre, que posa fi a la via
administrativa, les persones interessades po-
den interposar recurs contenciós administra-
tiu, davant la Sala Contenciosa Administrati-
va del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comp-
tar de l’endemà de la seva notificació, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 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 notificació, se-
gons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, o
qualsevol altre recurs que considerin conve-
nient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 4 de gener de 2007

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

(06.355.174)

RESOLUCIÓ EDU/4368/2006, d’1 de de-
sembre, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats de la llar d’infants privada Espí-
gol, d’Almenar.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da en els corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació per la titular de la
llar d’infants privada Espígol, d’Almenar, en
petició d’autorització de cessament d’activi-
tats, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 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 Espígol, d’Almenar,
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 comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, o qual-
sevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Lleida, 1 de desembre de 2006

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

J. Lorenzo Ramírez Castro
Director dels Serveis Territorials a Lleida

ANNEX

COMARCA DEL SEGRIÀ

Serveis territorials: Lleida.
Municipi: Almenar.
Localitat: Almenar.
Núm. de codi: 25000420.
Denominació: Espígol.
Adreça: c. Horta, s/n.
Titular: Isabel M. Fornons Martí.
NIF: 40812822N.

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

(06.327.073)

RESOLUCIÓ EDU/4369/2006, d’1 de de-
sembre, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats de la llar d’infants privada Mari-
sol, de Lleida.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da en els Serveis Territorials del Departament
d’Educació i Universitats per la titular de la
llar d’infants privada Marisol, de Lleida, en
petició d’autorització de cessament d’activi-
tats, 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
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 Marisol, de Lleida,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.
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—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.

Lleida, 1 de desembre de 2006

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

J. Lorenzo Ramírez Castro
Director dels Serveis Territorials a Lleida

ANNEX

Comarca: el Segrià.
Serveis territorials: Lleida.
Municipi: Lleida.
Localitat: Lleida.
Núm. de codi: 25007554.
Denominació: Marisol.
Adreça: av. Secà Sant Pere, s/n.
Titular: Villar Morales, M. Soledad.
NIF: 40877027R.

S’autoritza el cessament d’activitats de la
llar d’infants Marisol, de Lleida, amb efec-
tes a partir de la fi del curs 2005-2006.

(06.328.137)

RESOLUCIÓ EDU/4370/2006, de 27 de
desembre, per la qual s’autoritza la modifi-
cació de l’autorització d’obertura de la llar
d’infants El Cau, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents Serveis Territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants El Cau, de Barcelona, en petició
de canvi de titularitat 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, 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 la modificació de l’autorit-
zació d’obertura de la llar d’infants El Cau,

de Barcelona, codi 08048541, per canvi de
titularitat.

Les dades del nou titular són:
Nom: El Segon Cau, SL.
NIF: B61443248.

—2 La llar d’infants a què fa referència
aquesta Resolució haurà d’adaptar-se als
requisits mínims que estableix el Decret 282/
2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el
primer cicle de l’educació infantil i els requi-
sits dels centres, dins el termini previst al
Reial decret 806/2006, de 30 de juny, pel
qual s’estableix el calendari d’aplicació de
la nova ordenació del sistema educatiu,
establerta per la Llei orgànica 2/2006, de 3
de maig, d’Educació.

—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 el conseller d’Educació, en el termi-
ni d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 27 de desembre 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)

(06.347.121)

RESOLUCIÓ EDU/4371/2006, de 20 de
desembre, per la qual es disposa el trasllat
de domicili del col·legi d’educació infantil i
primària de Vallirana.

El col·legi d’educació infantil i primària de
Vallirana, amb codi de centre 08060851, ha
estat ubicat provisionalment a l’edifici situat
a l’avinguda Parellada, 9 (edifici Talaia), de
Vallirana (Baix Llobregat).

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 de Vallirana, amb codi de cen-
tre 08060851, al carrer Joan Capri, 12-14,
de Vallirana (08759).

—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, 20 de desembre de 2006

Montserrat Casas Vilalta
Directora general de Centres Educatius

(06.356.122)

RESOLUCIÓ EDU/4374/2006, de 28 de
desembre, per la qual s’autoritza la modifi-
cació de l’autorització d’obertura de la llar
d’infants Regina, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents Serveis Territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants Regina, de Barcelona, en petició
de canvi de titularitat, es va instruir l’expe-
dient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 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 la modificació de l’autorit-
zació d’obertura de la llar d’infants Regina,
de Barcelona, codi 08051732, per canvi de
titularitat.

Les dades del nou titular són:
Nom: Regina, SCP.
NIF: G60242427.

—2 La llar d’infants a què fa referència
aquesta Resolució haurà d’adaptar-se als
requisits mínims que estableix el Decret 282/
2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el
primer cicle de l’educació infantil i els requi-
sits dels centres, dins el termini previst al
Reial decret 806/2006, de 30 de juny, pel
qual s’estableix el calendari d’aplicació de
la nova ordenació del sistema educatiu,
establerta per la Llei orgànica 2/2006, de 3
de maig, d’educació.

—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 el conseller d’Educació, en el termi-
ni d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 28 de desembre 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)

(06.353.070)

RESOLUCIÓ EDU/4375/2006, de 28 de
desembre, per la qual s’autoritza l’obertura
de la llar d’infants Ninu, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da pel representant del titular de la llar d’in-
fants Ninu, de Barcelona, en petició d’auto-
rització d’obertura d’una llar d’infants, per
transformació d’una altra autoritzada de
conformitat amb la legislació anterior a la
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Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’or-
denació general del sistema educatiu, es va
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa d’aplicació, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial
decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels cen-
tres que imparteixen ensenyaments de rè-
gim general no universitaris; el Decret 353/
2000, de 7 de novembre, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims de determinats
centres d’educació infantil, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura de la llar d’infants
Ninu, de Barcelona, per transformació d’una
altra llar d’infants amb el mateix nom auto-
ritzada de conformitat amb la legislació
anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, en els termes que s’especifiquen en
l’annex d’aquesta Resolució. A aquest cen-
tre li són d’aplicació les previsions del De-
cret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es
regulen el primer cicle de l’educació infantil
i els requisits dels centres.

—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 comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, o qual-
sevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 28 de desembre 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: 08049750.

Denominació genèrica: llar d’infants privada.
Denominació específica: Ninu.
Adreça: c. Aribau, 154.
Titular: Comallonga Noguer, SCP.
NIF: G60621133.

S’autoritza l’obertura de la llar d’infants
Ninu, de Barcelona, per transformació de la
llar d’infants amb el mateix nom, amb efec-
tes des de l’inici del curs 2006-2007.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil de primer cicle: 2 uni-
tats amb capacitat per a 30 llocs escolars.

(06.355.030)

RESOLUCIÓ EDU/4376/2006, de 28 de
desembre, per la qual s’autoritza l’obertura
de la llar d’infants Els Àngels, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da per la titular de la llar d’infants Els Àn-
gels, de Barcelona, en petició d’autoritza-
ció d’obertura d’una l lar d’infants, per
transformació d’una altra autoritzada de
conformitat amb la legislació anterior a la
Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’or-
denació general del sistema educatiu, es va
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits per
la normativa d’aplicació, en concret, per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’educació; el Reial decret 1004/
1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen
els requisits mínims dels centres que impar-
teixen ensenyaments de règim general no
universitaris, el Decret 353/2000, de 7 de
novembre, pel qual s’estableixen els requisits
mínims de determinats centres d’educació in-
fantil, i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre
el règim d’autorització dels centres docents
privats; i tenint en compte la disposició tran-
sitòria tercera del Decret 282/2006, pel qual
es regulen el primer cicle de l’educació infan-
til i els requisits dels centres,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura de la llar d’infants
Els Àngels, de Barcelona, per transforma-
ció d’una altra llar d’infants del mateix nom
autoritzada de conformitat amb la legislació
anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució. A aquest cen-
tre li són d’aplicació les previsions del De-
cret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es
regulen el primer cicle de l’educació infantil
i els requisits del centres.

—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, previ al recurs contenciós ad-
ministratiu, poden interposar recurs de re-
posició davant l’òrgan que ha dictat l’acte,
en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la seva publicació, segons el
que disposen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualse-
vol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 28 de desembre de 2006

P. D. (Resolució EDU/2065/2006, de 14.6,
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: 08048149.
Denominació genèrica: Llar d’infants privada
Denominació específica: Els Àngels.
Adreça: ptge. Còrsega, 9
Titular: Parvulari els Àngels, SL.
NIF: B59910869.

S’autoritza l’obertura de la llar d’infants
Els Àngels, de Barcelona, per transforma-
ció de la llar d’infants del mateix nom, amb
efectes des de l’inici del curs 2006-07.

Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil de primer cicle:
Curs 2006/2007: 4 unitats amb capacitat
per a 61 llocs escolars.
Curs 2007/2008: 4 unitats amb capacitat
per a 61 llocs escolars.
Curs 2008/2009: 4 unitats amb capacitat
per a 61 llocs escolars.
Curs 2009/2010: 4 unitats amb capacitat
per a 59 llocs escolars.

(06.355.028)

RESOLUCIÓ EDU/4373/2006, de 13 de
desembre, d’assignació de destinació defi-
nitiva de funcionaris docents a l’IES Baix
Camp Nord.

Mitjançant el Decret 418/2006, de 14 de
novembre (DOGC núm. 4762, de 16.11.2006),
es van crear diversos instituts d’educació se-
cundària, entre ells un amb codi de centre
43010578, a les Borges del Camp, per des-
glossament progressiu de l’IES Joan Guinjoan
i Gispert, amb codi de centre 43007638, de
Riudoms.

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

La disposició addicional catorzena del Re-
ial decret 2112/1998, de 2 d’octubre, pel qual
es regulen els concursos de trasllats d’àmbit
nacional per a la provisió de places correspo-



Full de disposicions i actes administratius

3476

nents als cossos docents (BOE núm. 239,
de 6.10.1998), estableix que quan es pro-
dueixi un canvi d’ensenyaments d’un centre
a un altre, els professors de les especialitats
afectades quedaran adscrits al nou centre.

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

L’article 3 de l’esmentada Resolució EDU/
3999/2006 autoritza la Direcció General de
Personal Docent perquè adopti les mesu-
res complementàries que exigeixi el funcio-
nament d’aquest nou centre docent públic.

En conseqüència,

Resolc:

—1 S’assigna destinació definitiva, amb
efectes del dia 1 de setembre de 2006, a
l’institut d’educació secundària Baix Camp
Nord, de les Borges del Camp, amb número
de codi 43010578, als funcionaris docents
que es detallen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció, com a conseqüència del desglossament
progressiu de l’IES Joan Guinjoan i Gispert.

—2 Els funcionaris docents relacionats a
l’annex mantenen a tots els efectes l’anti-
guitat que posseïen en el centre d’origen.
La nova adscripció no comporta cap modi-
ficació de la seva situació administrativa ni
dels seus drets.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant el Jutjat Contenciós Admi-
nistratiu 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 comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, o qual-
sevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 13 de desembre 2006

P. S. (Resolució EDU/2838/2006,
DOGC de 6.9.2006)

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

ANNEX

Cos: professors d’ensenyament secundari.
Especialitat: educació física.
DNI: 078074575V
Cognoms i nom: Farràs Puigpinós, Jaume

Cos: mestres.
Especialitat: matemàtiques.
DNI: 039847135A
Cognoms i nom: Melgar Teixell, Josep

(06.354.145)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministrament (exp.
2001/07).

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

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

Servei de Contractacions i Subministraments
c) Número d’expedient: 2001/07

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

ment de mobiliari escolar amb destinació als
centres educatius públics de Catalunya

b) Termini d’execució: 45 dies a partir del
dipòsit de la garantia definitiva.

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

a) Tramitació: urgent, segons article 71
del Text Refós de la Llei de contractes de
les administracions públiques

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

—4 Pressupost de licitació
Import total màxim: 6.000.000,00 euros,

(IVA inclòs)

—5 Garanties
Provisional: D’acord amb l’article 35.1 del

RDL 2/2000, de 16 de juny, les garanties
provisionals estimatives per aquest concurs
són les següents:

Codi Nom del material Import

24465 Armari director ......................... 705,00
24466 Armari portes de fusta ......... 5.230,00
24467 Armari portes de vidre ............ 596,00
24468 Armari tres calaixos ................. 675,00
24469 Prestatgeria ........................... 5.569,00
24470 Prestatgeria amb gavetes ....... 434,00
46660 Armari expositor ...................... 180,00
46661 Armari de caselles ..................... 45,00
46662 Armari contenidor mòbil ......... 155,00
46663 Armari biblioteca/aula ............. 364,00
41175 Taula trapezoidal

adult i cadira 76 cm ................ 125,00
41176 Taula professor i cadira ....... 6.000,00
41177 Taula de reunions

i 6 cadires ............................. 2.800,00
41704 Taula rectangular

i 3 cadires 52 cm ................. 7.584,00
41705 Pupitre bipersonal

i 2 cadires 58 cm ................. 7.485,00
41706 Taula alumne

i cadira 64 cm ...................... 7.120,00
41707 Taula alumne

i cadira 70 cm ...................... 8.400,00
41710 Taula menjador

i 6 cadires 70 cm ................. 8.400,00
41711 Taula director

i butaca faig .......................... 1.719,00
41713 Taula alumne

i cadira 76 cm ................... 10.800,00
41719 Taula i 5 butaques

modulars .................................. 611,00
41720 Taula dibuix i tamboret ........... 381,00

Codi Nom del material Import

41722 Taula menjador
i 6 cadires 76 cm ................. 4.800,00

45862 Taula trapezoidal
i 3 cadires 52 cm .................... 481,00

41715 Taula informàtica
primària 70 cm ..................... 5.410,00

41721 Taula informàtica
secundària ............................ 3.891,00

41723 Taula menjador 70 cm ......... 1.047,00
44173 Taula trapezoidal

parvulari 52 cm ......................... 10,00
44174 Taula rectangular

parvulari 52 cm ....................... 349,00
45854 Taula alumne 64 cm ................ 352,00
45855 Taula alumne 70 cm ................ 374,00
45856 Taula alumne 76 cm ................ 284,00
45857 Taula bipersonal 58 cm .......... 168,00
45858 Taula de reunions .................... 264,00
45859 Taula menjador 76 cm ............ 563,00
45860 Taula professor ..................... 1.026,00
45861 Taula trapezoidal adult ............ 150,00
46680 Taula ciències

primària TIC 70 cm .............. 2.400,00
31716 Cadira despatx

ergonòmica ........................... 2.400,00
41178 Cadira tapissada reunions ... 1.911,00
41180 Cadira braç pala dreta ......... 1.334,00
41181 Cadira braç pala esquerra ...... 133,00
41717 Cadira de la taula

de 70 cm .............................. 2.118,00
44171 Cadira de la taula

de 76 cm .............................. 2.099,00
44172 Cadira de la taula

de 52 cm ................................. 444,00
45850 Cadira de la taula de 58 cm .. 545,00
45851 Cadira de la taula de 64 cm .. 426,00
45852 Cadira tapissada professor .... 721,00
45853 Tamboret dibuix ....................... 690,00
24249 Pissarra quadriculada .......... 1.200,00
24417 Pissarra pentagramada ........ 1.200,00
24444 Pissarra 2500x 1220 mm

per a guix .............................. 2.784,00
24445 Renglera 8 penjadors ........... 1.611,00
41179 Tauler suro ............................ 1.865,00
41718 Banc passadís ......................... 180,00
44700 Pissarra 2,5 x 1,22 m blanca

per a retolador ...................... 1.392,00
Total .................................. 120.000,00

Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació

—6 Criteris de valoració:
a) Preu unitari de l’oferta: fins a 40 punts
b) Valoració tècnica: fins a 60 punts des-

glossats en acabats fins a 20 punts, quali-
tat i resistència dels materials fins a 20
punts, característiques funcionals i ergonò-
miques de l’article fins a 10 punts i qualitat
de l’embalatge fins a 10 punts.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021

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

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

g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.
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—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 12 de febrer

de 2007. En el cas de què la publicació de
l’anunci al DOGC i al BOE sigui posterior al 2
de febrer de 2007 el termini per presentar la
documentació quedarà automàticament pror-
rogat fins que s’hagin complert 8 dies natu-
rals a partir del dia següent al de la darrera
publicació. Si l’últim dia del termini coincidís
en dissabte o festiu, es prorrogarà fins al se-
güent dia hàbil. S’admetran les propostes que
es presentin per correu dins del termini mà-
xim fixat per a la seva presentació, sempre
que el licitador justifiqui la data d’imposició de
l’enviament a l’oficina de correus i la comuni-
qui mitjançant telegrama o telefax al Departa-
ment d’Educació el mateix dia. Les proposi-
cions també es podran trametre per correu
dins el termini d’admissió. En aquest cas,
caldrà justificar la data d’imposició de la tra-
mesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òr-
gan de contractació la remissió de l’oferta mit-
jançant fax, telegrama o a l’adreça del correu
electrònic que s’esmenta en el plec de clàu-
sules, durant el mateix dia.

b) Hora límit: de dilluns a dijous de les
9,00 hores fins a les 18,00 hores i diven-
dres de 9,00 fins a les 14,00 hores.

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 8 del plec de
clàusules administratives particulars

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

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

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

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

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

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 19 de febrer de 2007, amb el

condicionament del punt 8.a) d’aquest
anunci. En el cas que es presentin proposi-
cions per correus, es comunicarà oportu-
nament als interessats la data d’obertura de
proposicions.

e) Hora: 10.00 h.

—10 Despeses d’anunci: l’import de l’anunci
anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

—11 Presentació de mostres cal presen-
tar un catàleg àmpliament documentat amb
especificació concreta del model que s’ofe-
reix i perfectament identificable.

—12 Data de tramesa de l’Anunci al
DOUE: 22 de desembre de 2006

Barcelona, 5 de gener de 2007

Maria Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.005.059)

RESOLUCIÓ EDU/16/2007, de 8 de gener,
per la qual es convoquen diverses proves
específiques d’accés als ensenyaments de
règim especial de tècnic o tècnica d’esport
de les especialitats d’atletisme, de bàsquet,
de handbol, de futbol i futbol sala, d’esports
d’hivern i de muntanya i escalada.

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

El Reial decret 254/2004, de 13 de febrer,
pel qual s’estableixen els títols de tècnic o tèc-
nica d’esport i tècnic o tècnica superior d’es-
port en atletisme, s’aproven els ensenyaments
comuns corresponents i es regulen les pro-
ves d’accés a aquests ensenyaments (BOE
núm. 61, d’11.3.2004), exigeix per poder
accedir-hi, a més de la titulació corresponent,
la superació d’una prova específica.

El Reial decret 234/2005, de 4 de març,
pel qual s’estableixen els títols de tècnic o
tècnica d’esport i tècnic o tècnica superior
d’esport en bàsquet, s’aproven els ensenya-
ments comuns corresponents i es regulen les
proves i els requisits d’accés a aquests en-
senyaments (BOE núm. 73, de 26.3.2005),
exigeix per poder accedir-hi, a més de la ti-
tulació corresponent, la superació d’una pro-
va específica.

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

El Reial decret 361/2004, de 5 de març,
pel qual s’estableixen els títols de tècnic o tèc-
nica d’esport i tècnic o tècnica superior d’es-
port en handbol, s’aproven els corresponents
ensenyaments comuns i es regulen les pro-
ves d’accés a aquests ensenyaments (BOE
núm. 71, de 23.3.2004), exigeix per poder
accedir-hi, a més de la titulació corresponent,
la superació d’una prova específica.

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

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

Atès que la superació de les proves es-
pecífiques d’accés és un requisit per acce-
dir a aquests ensenyaments i que corres-
pon al Departament d’Educació regular-ne
l’aplicació i la inspecció,

Resolc:

—1 Convocatòria
1.1 Es convoquen les proves específi-

ques d’accés al primer nivell d’atletisme, del
grau mitjà dels ensenyaments de règim es-
pecial de tècnic o tècnica d’esport en l’es-
pecialitat d’atletisme.

1.2 Es convoquen les proves específi-
ques d’accés al primer nivell de bàsquet,
del grau mitjà dels ensenyaments de règim
especial de tècnic o tècnica d’esport de l’es-
pecialitat de bàsquet.

1.3 Es convoquen les proves específi-
ques d’accés al primer nivell de futbol i fut-
bol sala, del grau mitjà dels ensenyaments
de règim especial de tècnic o tècnica d’es-
port de les especialitats de futbol i futbol sala.

1.4 Es convoquen les proves específi-
ques d’accés al primer nivell d’handbol, del
grau mitjà dels ensenyaments de règim
especial de tècnic o tècnica d’esport de l’es-
pecialitat d’handbol.

1.5 Es convoquen les proves específi-
ques d’accés al primer nivell d’esquí alpí,
d’esquí de fons i de surf de neu, del grau
mitjà dels ensenyaments de règim especial
de tècnic o tècnica d’esport de les especi-
alitats d’esports d’hivern.

1.6 Es convoquen les proves específi-
ques d’accés al primer nivell d’excursionis-
me i al segon nivell de descens de barrancs,
d’escalada i de muntanya mitjana, del grau
mitjà dels ensenyaments de règim especial
de tècnic o tècnica d’esport de les especi-
alitats de muntanya i escalada.

—2 Objectiu
L’objectiu d’aquestes proves és demos-

trar que les persones aspirants posseeixen
la condició física i les destreses específiques
per poder cursar amb aprofitament els en-
senyaments a què volen accedir.

—3 Calendari i lloc de realització de les
proves

3.1 Convocatòria ordinària.
3.1.1 Especialitats d’atletisme, bàsquet,

futbol, futbol sala i handbol:
Les proves específiques d’accés al pri-

mer nivell d’atletisme, bàsquet, futbol, fut-
bol sala i handbol es desenvoluparan entre
els dies 2 i 22 de juny de 2007.

3.1.2 Especialitats d’esports d’hivern:
La prova específica d’accés al primer

nivell d’esquí de fons es desenvoluparà entre
els dies 6 i 18 de febrer de 2007.

Les proves específiques d’accés al pri-
mer nivell d’esquí alpí i surf de neu es des-
envoluparan entre els dies 20 i 30 de març
de 2007 i entre els dies 15 de desembre de
2007 i 18 de gener de 2008.

3.1.3 Especialitats de muntanya i esca-
lada:

Les proves específiques d’accés de pri-
mer nivell d’excursionisme i al segon nivell
de muntanya mitjana es desenvoluparan
entre els dies 6 i 18 de febrer de 2007 i entre
els dies 2 i 17 de juny de 2007.

Les proves específiques d’accés al segon
nivell d’escalada i de descens de barrancs
es desenvoluparan entre els dies 2 i 17 de
juny de 2007.

3.2 Convocatòria d’incidències.
3.2.1 Les persones inscrites que no hagin

pogut presentar-se a la prova per causes ali-
enes a la seva voluntat, i que acreditin docu-
mentalment aquesta circumstància, podran
presentar-se a la convocatòria d’incidències,
davant del tribunal avaluador que hagi estat
determinat a tal efecte, en les següent dates
per les especialitats que es relacionen:

Especialitats d’atletisme, bàsquet, futbol,
futbol sala i handbol:

La convocatòria d’incidències de les pro-
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ves específiques d’accés al primer nivell
d’atletisme, bàsquet, futbol, futbol sala i
handbol es desenvoluparan entre els dies 3
i 16 de setembre de 2007.

3.2.2 La sol·licitud per ser admès/adme-
sa a la convocatòria d’incidències s’ha de
presentar al centre on s’ha inscrit l’aspirant,
dins del període de reclamació contra la
qualificació dels resultats provisionals de la
convocatòria ordinària.

El tribunal avaluador on està inscrita la per-
sona aspirant examinarà les sol·licituds, de-
terminarà si considera l’absència justificada i,
no més tard del dia de publicació dels resul-
tats definitius de la qualificació, publicarà al
tauler d’anuncis i a la pagina web del centre,
la relació de persones aspirants admeses i
excloses indicant, si escau, la data i el lloc
assignat on s’haurà d’anar a fer la prova.

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

3.4 El lloc i el calendari de presentació
i realització de les proves, de la convocatò-
ria ordinària i de la convocatòria d’incidèn-
cies, es publicarà als taulers d’anuncis i a
les pàgines web dels centres d’inscripció per
a cada una de les proves, que es detallen
en l’annex 1 d’aquesta Resolució, tres dies
abans de finalitzar el període d’inscripció a
les proves, per a totes les especialitats es-
portives convocades.

3.5 Els tribunals avaluadors correspo-
nents determinaran els llocs i els aspectes
organitzatius per la realització de les proves
i podran modificar els temps de referència
i canviar l’emplaçament de les proves en
funció de les condicions meteorològiques i
l’estat del terreny.

3.6 En el cas que les condicions mete-
orològiques o les condicions del terreny no
garanteixin la correcta realització de les
proves o l’assoliment dels objectius previs-
tos, els tribunals avaluadors podran, prèvia
autorització de la Direcció General d’Ense-
nyaments Professionals, Artístics i Especia-
litzats, establir un nou calendari de realitza-
ció de les proves. El nou calendari es
publicarà als taulers d’anuncis i a les pàgi-
nes web dels centres d’inscripció correspo-
nents a cada una de les proves.

—4 Inscripció a les proves
4.1 Especialitats d’atletisme, bàsquet,

futbol, futbol sala i handbol:
La inscripció a les proves específiques

d’accés al primer nivell d’atletisme, bàsquet,
futbol, futbol sala i handbol es realitzarà
entre els dies 7 i 25 de maig de 2007,
ambdós inclosos.

4.2 Especialitats d’esports d’hivern.
La inscripció a la prova específica d’ac-

cés al primer nivell d’esquí de fons es rea-
litzarà entre els dies 18 i 29 de gener de
2007, ambdós inclosos.

La inscripció a les proves específiques
d’accés al primer nivell d’esquí alpí i surf de
neu es realitzarà entre els dies 26 de febrer
i 12 de març, ambdós inclosos i entre els
dies 12 novembre i el 5 de desembre de
2007, ambdós inclosos.

4.3 Especialitats de muntanya i escalada.
La inscripció a les proves específiques

d’accés al primer nivell d’excursionisme i al
segon nivell de muntanya mitjana es realit-
zarà entre els dies 18 i 29 de gener de 2007,

ambdós inclosos, i entre els dies 7 i 25 de
maig de 2007, ambdós inclosos.

La inscripció a les proves de segon nivell
d’escalada i de descens de barrancs es re-
alitzarà entre els dies 7 i 25 de maig de 2007,
ambdós inclosos.

4.4 La inscripció a la prova es podrà re-
alitzar en els centres corresponents a cada
especialitat esportiva, detallats a l’annex 1
d’aquesta Resolució. Els impresos de sol·li-
citud estaran disponibles en aquests cen-
tres i a la pàgina web del Departament
d’Educació: http://www.gencat.net/educa-
cio. També es podrà realitzar la inscripció
per qualsevol dels mitjans que preveu la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Quan la sol·licitud es presenti en una ofici-
na de correus, s’haurà de fer en sobre obert,
per tal que sigui datada i segellada pel funci-
onari de correus abans de ser certificada.

4.5 Si la sol·licitud s’obté a través d’In-
ternet, cal tenir present que consta d’un joc
de tres còpies, de les quals no se n’ha de
fer còpia atès que cada sol·licitud té un
número de referència diferenciat.

4.6 La inscripció a la prova estarà sub-
jecta a l’abonament del preu públic corres-
ponent.

El pagament d’aquest preu s’ha d’efectu-
ar en qualsevol de les oficines de “la Caixa”
o la Caixa de Catalunya, les quals, mitjan-
çant transacció RIN, validaran mecànicament
l’imprès de sol·licitud i hi estamparan el se-
gell de l’entitat, de manera que la persona
interessada, amb el full que li correspon,
pugui acreditar-ne l’abonament. El pagament
també podrà realitzar-se a través dels cai-
xers de ServiCaixa. La manca de pagament
o l’abonament fora de termini en determina-
rà l’exclusió de la persona aspirant.

4.7 La sol·l icitud d’inscripció haurà
d’anar acompanyada de la següent docu-
mentació:

En tots els casos:
a) Fotocòpia del document nacional d’iden-

titat o document equivalent d’identificació.
b) Justificant de l’abonament del preu pú-

blic corresponent.
Segons les condicions de la persona as-

pirant:
c) Document justificatiu de bonificació o

exempció del preu públic.
4.8 El llistat de persones admeses i ex-

closes de les especialitats convocades, amb
indicació de les causes en cas d’exclusió,
es publicarà als taulers d’anuncis i a les pà-
gines web dels centres que es detallen a
l’annex 1 d’aquesta Resolució, correspo-
nents a cada especialitat esportiva.

4.9 La data de publicació del llistat de
persones admeses i excloses de les espe-
cialitats convocades, amb indicació de les
causes en cas d’exclusió, es farà pública:

4.9.1 Per a la prova específica d’accés al
primer nivell d’atletisme, bàsquet, futbol, fut-
bol sala i handbol, el dia 28 de maig de 2007.

4.9.2 Per a la prova específica d’accés
al primer nivell d’esquí de fons, el dia 30 de
gener de 2007.

4.9.3 Per a la prova específica d’accés
al primer nivell d’esquí alpí i surf de neu, el
dia 13 de març de 2007 i el dia 10 de de-
sembre de 2007.

4.9.4 Per a la prova específica d’accés

al primer nivell d’excursionisme i al segon
nivell de muntanya mitjana el dia 30 de gener
de 2007 i el dia 28 de maig de 2007.

4.9.5 Per a la prova específica d’accés
al segon nivell d’escalada i descens de
barrancs el dia 28 de maig de 2007.

4.10 En cas que el motiu d’exclusió si-
gui la manca d’algun document preceptiu,
la persona interessada podrà presentar els
documents que hi manquin durant els tres
dies hàbils següents a la publicació de la
llista provisional d’admesos. En cas que no
ho faci, s’entendrà que desisteix de la sol·li-
citud de realització de la prova.

4.11 La relació definitiva de les perso-
nes aspirants admeses i excloses es farà
pública:

4.11.1 Per a la prova específica d’accés
al primer nivell d’atletisme, bàsquet, futbol,
futbol sala i handbol, el dia 1 de juny de 2007

4.11.2 Per a la prova específica d’accés
al primer nivell d’esquí de fons, el dia 5 de
febrer de 2007.

4.11.3 Per a la prova específica d’accés
al primer nivell d’esquí alpí i surf de neu, el
dia 19 de març de 2007 i el dia 10 de de-
sembre de 2007.

4.11.4 Per a la prova específica d’accés
al primer nivell d’excursionisme i al segon
nivell de muntanya mitjana el dia 5 de febrer
de 2007 i el dia 1 de juny de 2007.

4.11.5 Per a la prova específica d’accés
al segon nivell d’escalada i descens de bar-
rancs el dia 1 de juny de 2007.

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

5.1 Les persones amb discapacitats que
requereixin d’una adaptació de la prova es-
pecífica d’accés a les seves limitacions, que
tinguin la declaració legal de disminució, po-
dran sol·licitar l’adaptació de la prova i/o els
recursos addicionals necessaris per desen-
volupar-la.

5.2 Les persones aspirants han de pre-
sentar la sol·licitud per escrit d’acord amb
el model que es detalla a l’annex 2 d’aquesta
Resolució, adreçada al tribunal avaluador de
la prova durant el període d’inscripció.

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

a) Fotocòpia del document nacional
d’identitat o document equivalent d’identi-
ficació.

b) Documentació justificativa de les causes
que motiven la petició: certificat del CAD (Cen-
tre d’Atenció al Disminuït) del Departament
d’Acció Social i Ciutadania, que informi del
grau de discapacitat reconeguda o document
equivalent, acompanyat, si escau, d’un certi-
ficat emès per l’organisme acreditat corres-
ponent que informi de les característiques de
la discapacitat o trastorn que pateix l’aspirant.

5.3 El tribunal avaluador de la prova de-
terminarà, si escau, les mesures o recursos
addicionals per a cadascun dels casos, i
n’informarà a la persona interessada. En tot
cas, les adaptacions que es proposin hau-
ran de respectar els aspectes essencials
dels objectius fixat per a cada una de les
proves específiques d’accés de les diferents
especialitats esportives.

—6 Accés dels esportistes d’alt nivell
6.1 D’acord amb el que s’estableix a
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l’article 11 del Decret 169/2002, d’11 de
juny, pel qual s’estableix l’ordenació gene-
ral dels ensenyaments de règim especial que
condueixen a les titulacions oficials de tèc-
nic d’esport i tècnic superior d’esport, les
persones que acreditin la condició d’espor-
tista d’alt nivell de la mateixa modalitat,
disciplina o especialitat esportiva i complei-
xin els requisits de titulació, estaran exemp-
tes de realitzar la prova específica d’accés.
Aquest mateix benefici el podran tenir les
persones que acreditin la condició d’espor-
tista d’alt nivell que figurin a les llistes que
aprova semestralment la presidència del
Consell Català de l’Esport, d’acord amb l’ar-
ticle 17 del Decret 337/2002, de 3 de de-
sembre, sobre l’alt rendiment esportiu
(DOGC núm. 3787, de 23.12.2002), o els
òrgans corresponents d’altres comunitats
autònomes, amb la sol·licitud prèvia a la Di-
recció General d’Ensenyaments Professio-
nals, Artístics i Especialitzats.

6.2 Les persones aspirants han de pre-
sentar la sol·licitud per escrit d’acord amb el
model que es detalla en l’apartat 14.10.4.1
(annex 9E) de la Resolució de 30 de juny de
2006, per la qual s’aproven les instruccions
per a l’organització i el funcionament dels
centres públics d’educació secundària per al
curs 2006-2007 o la corresponent al curs
acadèmic, adreçada a la Direcció General
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Es-
pecialitzats.

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

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

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

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

d’accés que es convoquen en aquesta Re-
solució té una validesa de 18 mesos i per-
met formalitzar la matrícula en qualsevol
centre autoritzat que ofereixi els ensenya-
ments corresponents, sempre que s’acre-
ditin en el moment de realitzar la matrícula
els requisits següents:

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

obligatòria o equivalent, a efectes acadèmics,
o tenir 17 anys i disposar del certificat de su-
peració de la prova d’accés de caràcter
general a tècnic d’esport i a les formacions
esportives de nivell 1 o equivalent.

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

l’especialitat corresponent.

—8 Tribunal avaluador
8.1 La Direcció General d’Ensenya-

ments Professionals, Artístics i Especialitzats
designarà, per a les proves de cada espe-
cialitat, els tribunals avaluadors.

8.2 La Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats desig-
narà, per a les proves de cada especialitat,
els tribunals avaluadors que atendran la con-
vocatòria d’incidències, d’entre els que estan
nomenats per a la convocatòria ordinària.

8.3 Els tribunals avaluadors, que tindran
la funció d’organitzar les proves i desenvo-
lupar-les, estaran formats per:

a) Un/a president/a, que serà un/a funci-
onari/ària del Departament d’Educació, que

tindrà la funció de garantir-ne el correcte
desenvolupament.

b) Un/a secretari/ària, que serà un/a fun-
cionari/ària de la Generalitat de Catalunya,
que tindrà la funció d’estendre les actes del
desenvolupament de les proves i certificar
que s’ajusten al que estableix aquesta Re-
solució i a la normativa reguladora.

c) Un mínim de tres vocals, que complei-
xin els requisits de titulació o certificació es-
tablerts en la normativa corresponent per a
cada especialitat esportiva, que tindran la
funció de valorar les actuacions de les per-
sones aspirants: Reial decret 254/2004, de
13 de febrer, per a l’especialitat d’atletisme,
Reial decret 234/2005, de 4 de març, per a
l’especialitat de bàsquet, Decret 281/2006,
de 4 de juliol, per a les especialitats de fut-
bol i futbol sala, Reial decret 361/2004, de
5 de març, per a l’especialitat d’handbol,
Decret 281/2002, de 5 de novembre, per a
les especialitats d’esports d’hivern i Decret
243/2003, de 8 d’octubre, per a les espe-
cialitats de muntanya i escalada.

8.4 El tribunal avaluador podrà designar
persones assessores i personal de suport
que participin en l’organització, el control i
la realització de les proves i puguin aportar
informació durant les sessions d’avaluació.

8.5 Per regular la indemnització corres-
ponent al personal que depèn del Departa-
ment d’Educació, els tribunals estaran inclo-
sos dins la categoria tercera, als efectes que
preveu el Decret 201/1993, de 27 de juliol,
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 dels
imports de determinades indemnitzacions.

8.6 Abans de l’inici de la prova i durant
el desenvolupament, els membres del Tri-
bunal avaluador podran comprovar la iden-
titat de les persones aspirants.

8.7 Amb una antelació no inferior a deu
dies, respecte el moment de fer les proves,
es publicarà al tauler d’anuncis i a les pàgines
web dels centres d’inscripció a les diferents
especialitats esportives, que es detallen a l’an-
nex 1 d’aquesta Resolució, la composició
específica de cadascun dels tribunals avalu-
adors als efectes del que disposen els arti-
cles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i el procediment administratiu comú.

—9 Contingut i qualificació de la prova
9.1 El contingut i els criteris d’avaluació

de la prova específica d’accés de l’especia-
litat d’atletisme es detalla en l’annex 2 del
Reial decret 254/2004, de 13 de febrer, pel
qual s’estableixen els títols de tècnic o tèc-
nica d’esport i tècnic o tècnica superior d’es-
port en atletisme, s’aproven els correspo-
nents ensenyaments comuns i es regulen les
proves d’accés a aquests ensenyaments.

9.2 El contingut i els criteris d’avaluació
de la prova específica d’accés de l’especi-
alitat de bàsquet es detalla en l’annex 2 del
Reial decret 234/2005, de 4 de març, pel
qual s’estableixen els títols de tècnic o tèc-
nica d’esport i tècnic o tècnica superior
d’esport en bàsquet, s’aproven els corres-
ponents ensenyaments comuns i es regu-
len les proves i els requisits d’accés a
aquests ensenyaments.

9.3 El contingut i els criteris d’avaluació
de les proves específiques d’accés a les es-

pecialitats de futbol i futbol sala es detallen
en l’annex 7 Decret 281/2006, de 4 de ju-
liol, pel qual s’estableixen els currículums i
es regulen les proves d’accés específiques
dels títols de tècnic o tècnica d’esport en
les especialitats de futbol i futbol sala.

9.4 El contingut i els criteris d’avaluació
de la prova específica d’accés a l’especiali-
tat d’handbol es detallen en l’annex 2 del
Reial decret 361/2004, de 5 de març, pel qual
s’estableixen els títols de tècnic o tècnica
d’esport i tècnic o tècnica superior d’esport
en handbol, s’aproven els corresponents en-
senyaments comuns i es regulen les proves
d’accés a aquests ensenyaments.

9.5 El contingut i els criteris d’avaluació
de les proves específiques d’accés de les es-
pecialitats d’esports d’hivern es detallen en
l’annex 8 del Decret 281/2002, de 5 de
novembre, pel qual s’estableixen els currícu-
lums i es regulen les proves d’accés especí-
fiques dels títols de tècnic o tècnica d’esport
en les disciplines dels esports d’hivern.

9.6 El contingut i els criteris d’avaluació
de les proves específiques d’accés a les es-
pecialitats de muntanya i escalada, es de-
tallen en l’annex 10 del Decret 243/2003,
de 8 d’octubre, pel qual s’estableixen els
currículums i es regulen les proves d’accés
específiques dels títols de tècnic o tècnica
d’esport en les especialitats dels esports de
muntanya i escalada.

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

—10 Publicació dels resultats
10.1 Cada tribunal avaluador farà públic

un preavís que indicarà la data de publica-
ció dels resultats provisionals de la qualifi-
cació. Entre el preavís i la data de publica-
ció dels resultats hi ha d’haver una antelació
mínima de 48 hores. El preavís es farà pú-
blic no més tard de les dates següents:

10.1.1 Per a la prova específica d’accés
al primer nivell d’atletisme, bàsquet, futbol,
futbol sala i handbol, no més tard del dia 25
de juny de 2007.

10.1.2 Per a la prova específica d’accés
al primer nivell d’esquí de fons, no més tard
del dia 19 de febrer de 2007.

10.1.3 Per a la prova específica d’accés
al primer nivell d’esquí alpí i surf de neu, no
més tard del dia 10 d’abril de 2007 i no més
tard del dia 21 de gener de 2008.

10.1.4 Per a la prova específica d’accés
al primer nivell d’excursionisme i al segon
nivell de muntanya mitjana no més tard del
dia 19 de febrer de 2007 i no més tard del
dia 18 de juny de 2007.

10.1.5 Per a la prova específica d’accés
al segon nivell d’escalada i descens de bar-
rancs no més tard del dia 18 de juny de 2007.

10.2 Els resultats definitius de la quali-
ficació, un cop resoltes les possibles recla-
macions, constaran en una acta que es farà
pública al tauler d’anuncis i a les pàgines
web dels centres d’inscripció a les diferents
especialitats esportives, que es detallen a
l’annex 1 d’aquesta Resolució, no més tard
de les següents dates, per a cada una de
les especialitats convocades:

10.2.1 Per a la prova específica d’accés
al primer nivell d’atletisme, bàsquet, futbol,
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futbol sala i handbol, no més tard del dia 2
de juliol de 2007.

10.2.2 Per a la prova específica d’accés
al primer nivell d’esquí de fons, no més tard
del dia 26 de febrer de 2007.

10.2.3 Per a la prova específica d’accés
al primer nivell d’esquí alpí i surf de neu, no
més tard del dia 17 d’abril de 2007 i no més
tard del dia 28 de gener de 2008.

10.2.4 Per a la prova específica d’accés
al primer nivell d’excursionisme i al segon
nivell de muntanya mitjana no més tard del
dia 26 de febrer de 2007 i no més tard del
dia 22 de juny de 2007.

10.2.5 Per a la prova específica d’accés
al segon nivell d’escalada i descens de bar-
rancs no més tard del dia 22 de juny de 2007.

Posteriorment, s’arxivarà a les seus dels
tribunals avaluadors corresponents a cada
especialitat esportiva.

—11 Reclamacions
11.1 Les reclamacions contra la qualifi-

cació dels resultats provisionals s’han de
presentar, per escrit, al registre del centre
on s’hagi fet la inscripció a la prova, durant
els tres dies hàbils següents al de la publi-
cació d’aquests resultats. L’endemà del
darrer dia del termini de presentació de
reclamacions, el tribunal avaluador es reu-
nirà per examinar-les i resoldre-les i al dia
hàbil següent publicarà el resultat definitiu
de la qualificació final de la prova i ho no-
tificarà a la persona interessada. De la reu-
nió, se n’ha d’estendre l’acta corresponent.

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

11.3 La persona interessada podrà pre-
sentar una segona reclamació contra el
procés, davant la Direcció General d’Ense-
nyaments Professionals, Artístics i Especia-
litzats, per escrit, en el termini de deu dies
hàbils a partir de l’endemà de la publicació
dels resultats definitius.

11.4 La Direcció General d’Ensenya-
ments Professionals, Artístics i Especialitzats
la resoldrà, amb notificació a la persona
interessada i enviarà còpia a la seu del tri-
bunal avaluador.

—12 Certificació de les proves
Els tribunals avaluadors emetran un cer-

tificat a cada persona aspirant que hagi
obtingut la qualificació d’apte o apta, on
consti la data de publicació de les qualifica-
cions definitives de la prova.

—13 Conservació de la documentació
Les seus dels tribunals avaluadors de les

proves conservaran, durant un període de
tres mesos, la documentació generada
durant la realització de tot el procediment i
n’arxivarà les actes de qualificació.

—14 Tramesa de la documentació
Les seus dels tribunals avaluadors de les

proves, en un termini de deu dies hàbils a
partir de l’endemà de la publicació dels
resultats de les qualificacions definitives,
faran arribar una còpia de les actes de
qualificació i un resum estadístic dels resul-
tats de les proves, on hi consti el nombre
de persones inscrites, presentades i aptes.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-

ressades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació, en el termi-
ni 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, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 8 de gener de 2007

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

ANNEX 1

Codi: 17005704.
Denominació: IES Abat Oliba.
Adreça: ctra. Barcelona, 57.
Municipi: Ripoll.
Localitat: Girona.
Codi postal: 17500.
Telèfon: 972.70.11.50.
Pàgina web: http://www.xtec.es/ies-abato-
liba/
Titularitat: centre públic.
Codi: 25008352.

Centre d’inscripció a la prova específica
d’accés a les especialitats d’esports d’hi-
vern i de muntanya i escalada.

Codi: 43009722
Denominació: IES Cal·lípolis.
Adreça: Autovia de Salou s/n.
Municipi: Tarragona.
Localitat: Tarragona.
Codi postal: 43006.
Telèfon: 977.54.42.02.
Pàgina web: http://www.xtec.es/ies-cal-li-
polis.
Titularitat: centre públic.

Centre d’inscripció a la prova específica
d’accés a les especialitats d’atletisme, de bàs-
quet, de futbol, de futbol sala i de handbol.

Codi: 08046694.
Denominació: IES Centre d’Alt Rendiment
Esportiu.
Adreça: c. de l’Alcalde Barnils, s/n.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Localitat: Barcelona.
Codi postal: 08190.
Telèfon: 93.675.39.50.
Pàgina web: http:/www.car.edu/iescar.
Titularitat: centre públic.

Centre d’inscripció a la prova específica
d’accés a les especialitats d’atletisme, de bàs-
quet, de futbol, de futbol sala, de handbol,
d’esports d’hivern i de muntanya i escalada.

Codi: 25002787.
Denominació: IES Joan Oró.
Adreça: ctra. de Saragossa km 464,2.
Municipi: Lleida.
Localitat: Lleida.
Codi postal: 25194.
Telèfon: 973.26.83.99.
Pàgina web: http://www.xtec.net/centres/
c5002787.
Titularitat: centre públic.

Centre d’inscripció a la prova específica
d’accés a les especialitats d’atletisme, de bàs-
quet, de futbol, de futbol sala i de handbol.

Codi: 43004438.
Denominació: IES Joaquim Bau.
Adreça: avinguda Estadi, 14.
Municipi: Tortosa.
Localitat: Tarragona.
Codi postal: 43500.
Telèfon: 977.50.13.10.
Pàgina web: http://www.xtec.es/iesjbau.
Titularitat: centre públic.

Centre d’inscripció a la prova específica
d’accés a l’especialitat de handbol.

Codi: 430066101.
Denominació: IES Montsià.
Adreça: c. Madrid, 35-49.
Municipi: Amposta.
Localitat: Tarragona.
Codi postal: 43870.
Telèfon: 977.70.00.43.
Pàgina web: http://www.xtec.es/iesmontsia.
Titularitat: centre públic.

Centre d’inscripció a la prova específica
d’accés a les especialitats d’atletisme, de bàs-
quet, de futbol, de futbol sala i de handbol.

Codi: 17000305.
Denominació: IES Pere Alsius i Torrent.
Adreça: c. Sardana, 122.
Municipi: Banyoles.
Localitat: Girona.
Codi postal: 17820.
Telèfon: 972.57.09.91.
Pàgina web: http://www.xtec.es/iespereal-
sius.
Titularitat: centre públic.

Centre d’inscripció a la prova específica
d’accés a les especialitats d’atletisme, de bàs-
quet, de futbol, de futbol sala i de handbol.

Codi: 25008352.
Denominació: IES de la Pobla de Segur.
Adreça: av. Catalunya, 22.
Municipi: la Pobla de Segur.
Localitat: Lleida.
Codi postal: 25500.
Telèfon: 973.66.01.50.
Pàgina web: http://www.xtec.es/ies-lapo-
bladesegur.
Titularitat: centre públic.

Centre d’inscripció a la prova específica
d’accés a les especialitats d’esports d’hi-
vern i de muntanya i escalada.

Codi: 08065640.
Denominació: Escola Catalana de l’Esport.
Adreça: c. Sant Mateu, s/n.
Municipi: Esplugues de Llobregat.
Localitat: Barcelona.
Codi postal: 08950.
Telèfon: 93.480.49.05.
Pàgina web: http://www16.gencat.net/es-
port/escola.
Titularitat: centre públic.
Codi: 43009722.

Centre d’inscripció a la prova específica
d’accés a les especialitats d’atletisme, de bàs-
quet, de futbol, de futbol sala i de handbol.

Codi: 08061646.
Denominació: CFTE Escola Pia de Catalunya.
Adreça: c. Immaculada, 25-35.
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi Postal: 08017.
Telèfon: 93.212.09.08.
Pàgina web: http://www.emcat.net.
Titularitat: centre privat.

Centre d’inscripció a la prova específica
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d’accés a les especialitats de futbol, de
futbol sala, d’esports d’hivern i de munta-
nya i escalada.

ANNEX 2

Sol·licitud de reconeixement de necessitats
específiques a l’efecte de les proves espe-
cífiques d’accés als ensenyaments de rè-
gim especial que condueixen a l’obtenció
de les titulacions oficials de tècnic/a d’es-
port.

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer
(nom del carrer i núm.), municipi (nom del
municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da
el (dia) de (mes) de (any), amb DNI (o docu-
ment d’identificació equivalent) (núm.) i te-
lèfon (núm.),

Exposo:
1. Que he fet la inscripció a les proves

específiques d’accés als ensenyaments de
règim especial d’esports que condueixen a
l’obtenció de les titulacions oficials de tèc-
nic/a de l’especialitat esportiva de (indicar
l’especialitat esportiva) per a l’any (any).

2. Que tinc una disminució legalment re-
coneguda.

3. Que adjunto a la sol·licitud els docu-
ments següents:

a) Fotocòpia del DNI o document d’iden-
tificació equivalent.

b) Certificat del Centre d’Atenció al Dis-
minuït del Departament d’Acció Social i

Ciutadania o equivalent, i certificat d’un or-
ganisme acreditat descriptiu de la disminu-
ció o trastorn.

Demano:
Que aquesta circumstància es tingui en

compte a l’hora de fer la prova.

(Població), (dia) de (mes) de (any).

(Signatura)

President/a del tribunal avaluador

(07.003.095)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte administratiu especial
(exp. 0090/07).

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

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

Servei de Contractacions i Subministraments.
c) Número d’expedient: 0090/07.

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

ministratiu especial d’assistència per part de
monitors a alumnes amb i dificultats motrius
i/o alumnes hiperactius en centres educa-
tius dependents del Departament d’Educa-
ció:

Lot 1: Serveis Territorials de Barcelona I
Ciutat.

Lot 2: Serveis Territorials de Barcelona II
Comarques.

Lot 3: Serveis Territorials del Baix Llo-
bregat-Anoia.

Lot 4: Serveis Territorials del Vallès Occi-
dental.

Lot 5: Serveis Territorials a Lleida.
Lot 6: Serveis Territorials a Girona.
Lot 7: Serveis Territorials a Tarragona.
Lot 8: Serveis Territorials de les Terres de

l’Ebre.
b) Termini d’execució: Des de l’1 de març

de 2007 fins al 30 d’agost de 2008, excep-
te els períodes de vacances previstos pel
calendari escolar.

—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: Import unitari 12,00 euros/

hora, IVA inclòs.
Import total màxim: 13.516.464,00 euros,

Iva inclòs desglossat en les següents anu-
alitats:

Any 2007: 7.538.028,00 euros, per al pe-
ríode de l’1 de març al 31 de desembre de
2007.

Any 2008: 5.978.436,00 euros, per al pe-
ríode de l’1 de gener fins al 30 d’agost de
2008, excepte els períodes de vacances pre-
vistos pel calendari escolar - 23 setmanes - ),

En euros, IVA inclòs

Lot Any 2007 Any 2008 Total 2007-2008
1 ................................ 995.280,00 789.360,00 1.784.640,00
2 ............................. 2.411.640,00 1.912.680,00 4.324.320,00
3 ................................ 896.448,00 710.976,00 1.607.424,00
4 ................................ 925.332,00 733.884,00 1.659.216,00
5 ................................ 846.684,00 671.508,00 1.518.192,00

Lot Any 2007 Any 2008 Total 2007-2008
6 ................................ 575.244,00 456.228,00 1.031.472,00
7 ................................ 642.408,00 509.496,00 1.151.904,00
8 ................................ 244.992,00 194.304,00 439.296,00

7.538.028,00 5.978.436,00 13.516.464,00

Aquesta despesa està condicionada a
l’aprovació pel Govern de la despesa pluri-
ennal.

—5 Garanties
Provisional: 270.329,28 euros, distribuït

en els següents lots:
Lot 1: 35.692,80 euros; Lot 2: 86.486,40

euros; Lot 3: 32.148,48 euros; Lot 4:
33.184,32 euros; Lot 5: 30.363,84 euros;
Lot 6: 20.629,44 euros; Lot 7:23.038,08
euros; Lot 8:8.785,92 euros.

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

—6 Requisits específics del contractista
Les empreses hauran de presentar els do-

cuments acreditatius de solvència econòmi-
ca, financera i tècnica que figura a l’apartat
E del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives.

—7 Criteris de valoració
a) Preu ofertat: fins a 40 punts.
b) Forma de realització dels treballs, con-

siderant el personal i els mitjans tècnics o
mecànics que s’utilitzaran (qualitat del ser-
vei): fins a 35 punts, dels quals 20 punts
corresponent a les mesures proposades per
a la formació específica del personal i 15

punts als altres elements oferts pel licitador
acreditatius d’una major qualitat del servei
a realitzar, que siguin considerats d’interès
per l’Administració.

c) Millores addicionals a les descrites en
el plec de prescripcions tècniques per la re-
alització del servei: fins a 25 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/

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

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

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

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al 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 7 del plec de
clàusules administratives particulars.

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

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

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

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

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

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

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
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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 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, 28 de desembre de 2006

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.002.077)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0031/07).

—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: 0031/07.

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

boració i distribució de títols acadèmics no
universitaris de la Generalitat de Catalunya.

b) Termini d’execució: durant els anys
2007 i 2008.

—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: 620.000,00 euros, (IVA in-

clòs), desglossat en les següents anualitats
i condicionat al Acord de Govern de despe-
sa pluriennal.

Import any 2007: 310.000,00 euros, (IVA
inclòs)

Import any 2008: 310.000,00 euros, (IVA
inclòs)

—5 Garanties
Provisional: 12.400,00 euros.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació

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

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

trangeres comunitàries o d’Estats signataris
de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu,
no classificades, acreditaran la solvència
econòmica mitjançant la documentació que
demostri que l’empresa té una xifra global
de negocis de 310.000,00 euros anuals.

—7 Criteris de Valoració:
Preu ofertat: fins a 50 punts.
Forma de realització dels treballs, temps

de resposta a les peticions urgents i agilit-
zació en el procés de lliurament dels títols
: fins a 40 punts.

Millores presentades per l’empresa: 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: 12 de febrer

de 2007. En el cas de què la publicació de
l’anunci al DOGC i al BOE sigui posterior al
2 de febrer de 2007 el termini per presentar
la documentació quedarà automàticament
prorrogat fins que s’hagin complert 8 dies
naturals a partir del dia següent al de la
darrera publicació. Si l’últim dia del termini
coincidís en dissabte o festiu, es prorrogarà

fins al següent dia hàbil. S’admetran les
propostes que es presentin per correu dins
del termini màxim fixat per a la seva pre-
sentació, sempre que el licitador justifiqui la
data d’imposició de l’enviament a l’oficina
de correus i la comuniqui mitjançant tele-
grama o telefax al Departament d’Educació
el mateix dia. Les proposicions també es
podran trametre per correu dins el termini
d’admissió. En aquest cas, caldrà justificar
la data d’imposició de la tramesa a l’oficina
de correus i anunciar a l’òrgan de contrac-
tació la remissió 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.

b) Hora límit: 18:00 hores
c) Documentació que cal presentar: la

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

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament - Registre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8

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

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

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

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 19 de febrer de 2007, amb el

condicionament del punt 9.a) d’aquest
anunci. En el cas que es presentin proposi-
cions per correus, es comunicarà oportu-
nament als interessats la data d’obertura de
proposicions.

e) Hora: 10.00 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: 4 de gener de 2007

Barcelona, 4 de gener de 2007

Maria Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.005.036)


