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RESOLUCIÓ EDU/218/2007, de 15 de gener, per la qual es fan públiques diverses
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 definitives referents als expedients de contractació que s’indiquen:
Entitat adjudicadora: Departament d’Educació.
Número d’expedient: 0112/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: redacció del projecte bàsic i d’execució, de l’estudi de seguretat i salut, estudi topogràfic i geotècnic,
projecte d’activitats per a la llicència ambiental i posterior direcció de les obres de
nova construcció del CEIP Els CastanyersZER Guilleries, de 5 unitats a Viladrau (Osona).
Tipus de contracte: consultoria i assistència.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Procediment: restringit.
Publicat al DOGC núm.: 4633, de 15 de
maig de 2006.
Pressupost base de la licitació: 72.149,51
euros, IVA inclòs, distribuït en:
Redacció: 54.048,45 euros.
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Direcció: 18.101,06 euros, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient a
l’exercici en què s’executi l’obra.
Data d’adjudicació: 7 d’agost de 2006.
Contractista: Gerc Inartur, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 57.719,60 euros, IVA
inclòs, distribuït en:
Redacció: 43.238,76 euros.
Direcció: 14.480,84 euros, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient a
l’exercici en què s’executi l’obra.
Número d’expedient: 1036/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: redacció del projecte bàsic i d’execució, de l’estudi de seguretat i salut, de l’estudi topogràfic i geotècnic, estudi de patologies, projecte
d’activitats per a la llicència ambiental i posterior direcció de les obres d’ampliació fins
a 5 unitats del CEIP Los Castellets-ZER Terra
Alta Nord, de la Fatarella (Terra Alta).
Tipus de contracte: consultoria i assistència.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Procediment: restringit.
Publicat al DOGC núm.: 4633, de 15 de
maig de 2006.
Pressupost base de la licitació: 93.017,11
euros, IVA inclòs, distribuït en:
Redacció: 68.835,77 euros.
Direcció: 24.181,34 euros, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient a
l’exercici en què s’executi l’obra.
Data d’adjudicació: 30 d’agost de 2006.
Contractista: Estudi Arq, SCP.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 80.884,15 euros, IVA
inclòs, distribuït:
Redacció: 59.857,19 euros, IVA inclòs.
Direcció: 21.026,96 euros, IVA inclòs, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient a l’exercici en què s’executi l’obra.
Número d’expedient: 1038/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: redacció del projecte bàsic i d’execució, de l’estudi de seguretat i salut, de l’estudi topogràfic i geotènic,
estudi de patologies, projecte d’activitats
per a la llicència ambiental i posterior direcció de les obres d’ampliació a 2 línies del
CEIP Sobirans d’Arenys de Munt (Maresme).
Tipus de contracte: consultoria i assistència.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Procediment: restringit.
Publicat al DOGC núm.: 4633, de 15 de
maig de 2006.
Pressupost base de la licitació: 95.809,60
euros, IVA inclòs, distribuït en:
Redacció: 70.653,20 euros.
Direcció: 25.156,40 euros, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient a
l’exercici en què s’executi l’obra.
Data d’adjudicació: 20 de setembre de
2006.
Contractista: Bennasar-Noguera, SCP.
Nacionalitat del contractista: espanyola.

Import d’adjudicació: 88.144,82 euros, IVA
inclòs, distribuït en:
Redacció: 65.004,94 euros.
Direcció: 23.143,88 euros, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient a
l’exercici en què s’executi l’obra.
Número d’expedient: 1099/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: redacció del projecte bàsic i d’execució, de l’estudi de seguretat i salut, de l’estudi topogràfic i geotècnic, estudi de patologies, projecte
d’activitats per a la llicència ambiental i posterior direcció de les obres d’ampliació fins
a 2 línies del CEIP El Pla de Salt (Gironès).
Tipus de contracte: consultoria i assistència.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Procediment: restringit.
Publicat al DOGC núm.: 4633, de 15 de
maig de 2006.
Pressupost base de la licitació: 133.138,68
euros, IVA inclòs, distribuït en:
Redacció: 97.114,40 euros.
Direcció: 36.024,28 euros, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient a
l’exercici en què s’executi l’obra.
Data d’adjudicació: 7 d’agost de 2006.
Contractista: Gerc Inartur, SL
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 105.179,56 euros, IVA
inclòs, distribuït en:
Redacció: 76.720,38 euros.
Direcció 28.459,18 euros, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient a
l’exercici en què s’executi l’obra.
Número d’expedient: 1100/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: redacció del projecte bàsic i d’execució, de l’estudi de seguretat i salut, aixecament de plànols, de l’estudi topogràfic i geotècnic, estudi de
patologies, projecte d’activitats per a la llicència ambiental i posterior direcció de les
obres d’ampliació fins a 2 línies del CEIP
Mercè Rodoreda de Barcelona (Barcelonès).
Tipus de contracte: consultoria i assistència.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Procediment: restringit.
Publicat al DOGC núm.: 4633, de 15 de
maig de 2006.
Pressupost base de la licitació: 132.415,39
euros, IVA inclòs, distribuït en:
Redacció: 96.780,17 euros
Direcció: 35.635,22 euros, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient a
l’exercici en què s’executi l’obra.
Data d’adjudicació: 21 de setembre de
2006.
Contractista: Inca Ingenieria i Arquitectura, SL
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 112.553,08, IVA inclòs, distribuït:
Redacció: 82.101,81 euros, IVA inclòs.
Direcció: 30.451,27, euros, IVA inclòs, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient a l’exercici en què s’executi l’obra.
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Número d’expedient: 1183/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: redacció del projecte bàsic i d’execució, de l’estudi de seguretat i salut, de l’estudi topogràfic i geotècnic, projecte d’activitats per a la llicència
ambiental i posterior direcció de les obres
de nova construcció del CEIP El Drac ZER
Cep de Sis de 5 unitats de Pacs del Penedès
(Alt Penedès).
Tipus de contracte: consultoria i assistència.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Procediment: restringit.
Publicat al DOGC núm.: 4633, de 15 de
maig de 2006.
Pressupost base de la licitació: 73.023,94
euros, IVA inclòs, distribuït en:
Redacció: 54.660,55 euros.
Direcció: 18.363,39 euros, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient a
l’exercici en què s’executi l’obra.
Data d’adjudicació: 19 de setembre de
2006.
Contractista: Jordi Ponsetí Arquitecte, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 66.451,00 euros, IVA
inclòs, distribuït en:
Redacció: 49.838,94 euros, IVA inclòs.
Direcció: 16.612,16 euros, IVA inclòs, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient a l’exercici en què s’executi l’obra.
Número d’expedient: 1285/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: redacció del projecte bàsic i d’execució, de l’estudi de seguretat i salut, estudi topogràfic i geotècnic,
projecte d’activitats per a la llicència ambiental i posterior direcció de les obres de
nova construcció del CEIP El Timó-ZER
Plaurcén de Sidamon (Lleida).
Tipus de contracte: consultoria i assistència.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Procediment: restringit.
Publicat al DOGC núm.: 4633, de 15 de
maig de 2006.
Pressupost base de la licitació: 58.234,81
euros, IVA inclòs, distribuït en:
Redacció: 43.468,17 euros.
Direcció: 14.766,64 euros, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient a
l’exercici en què s’executi l’obra.
Data d’adjudicació: 4 d’agost de 2006.
Contractista: Enric Jené Izquierdo.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 52.411,33 euros, IVA
inclòs, distribuït en:
Redacció: 39.121,35 euros.
Direcció: 13.289,98 euros, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient a
l’exercici en què s’executi l’obra.
Número d’expedient: 1322/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: redacció del projecte bàsic i d’execució, de l’estudi de segu-
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retat i salut, de l’estudi topogràfic i geotècnic, projecte d’activitats per a la llicència ambiental i posterior direcció de les obres de
nova construcció del CEIP El Montcau - ZER
Subirats (Barcelonès).
Tipus de contracte: consultoria i assistència.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Procediment: restringit.
Publicat al DOGC núm.: 4633, de 15 de
maig de 2006.
Pressupost base de la licitació: 73.023,94
euros, IVA inclòs, distribuït en:
Redacció: 54.660,55 euros.
Direcció: 18.363,39 euros, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient a
l’exercici en què s’executi l’obra.
Data d’adjudicació: 19 de setembre de
2006.
Contractista: Gerc Inartur, SL
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 54.767,95 euros, IVA
inclòs, distribuït en:
Redacció: 40.995,41 euros.
Direcció: 13.772,54 euros, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient a
l’exercici en què s’executi l’obra.
Número d’expedient: 1461/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: redacció del projecte bàsic i d’execució, de l’estudi de seguretat i salut, aixecament de plànols, de l’estudi topogràfic i geotècnic, estudi de
patologies, projecte d’activitats per a la llicència ambiental i posterior direcció de les
obres d’ampliació del CEIP Mare de Déu de
Lledó a la Pobla de Mafumet.
Tipus de contracte: consultoria i assistència.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Procediment: restringit.
Publicat al DOGC núm.: 4657, de 19 de juny
de 2006.
Pressupost base de la licitació: 78.961,70
euros, IVA inclòs, distribuït en:
Redacció: 58.246,99 euros.
Direcció: 20.714,71 euros, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient a
l’exercici en què s’executi l’obra.
Data d’adjudicació: 3 d’octubre de 2006.
Contractista: ARQ Fòrum, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 71.920,00 euros, IVA
inclòs, distribuït en:
Redacció: 53.940,00 euros.
Direcció: 17.980,00 euros, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient a
l’exercici en què s’executi l’obra.
Número d’expedient: 1462/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: redacció del projecte bàsic i d’execució, de l’estudi de seguretat i salut, aixecament de plànols, de l’estudi topogràfic i geotècnic, estudi de
patologies, projecte d’activitats per a la llicència ambiental i posterior direcció de les
obres d’ampliació del CEIP Mare de Déu de
la Roca de Mont-roig del Camp.

Tipus de contracte: consultoria i assistència.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Procediment: restringit.
Publicat al DOGC núm.: 4657, de 19 de juny
de 2006.
Pressupost base de la licitació: 146.145,31
euros, IVA inclòs, distribuït en:
Redacció: 105.930,07 euros.
Direcció: 40.215,24 euros, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient a
l’exercici en què s’executi l’obra.
Data d’adjudicació: 3 d’octubre de 2006.
Contractista: Seguí Arquitectura, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 124.223,51 euros, IVA
inclòs, distribuït en:
Redacció: 90.040,56 euros.
Direcció: 34.182,95 euros, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient a
l’exercici en què s’executi l’obra.
Número d’expedient: 1463/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: redacció del projecte bàsic i d’execució, de l’estudi de seguretat i salut, aixecament de plànols, estudi
topogràfic i geotècnic, estudi de patologies, projecte d’activitats per a la llicència
ambiental i posterior direcció de les obres
d’ampliació del CEIP de Llers.
Tipus de contracte: consultoria i assistència.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Procediment: restringit.
Publicat al DOGC núm.: 4657, de 19 de juny
de 2006.
Pressupost base de la licitació: 150.019,51
euros, IVA inclòs, distribuït en:
Redacció: 108.562,09 euros.
Direcció: 41.457,82 euros, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient a
l’exercici en què s’executi l’obra.
Data d’adjudicació: 17 d’octubre de 2006.
Contractista: Daniel Moya-Angeler i Vila.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 127.600,00 euros, IVA
inclòs, distribuït en:
Redacció: 92.382,40 euros.
Direcció: 35.217,60 euros, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient a
l’exercici en què s’executi l’obra.
Número d’expedient: 1480/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: redacció del projecte bàsic i d’execució de l’estudi de seguretat i salut, de l’estudi topogràfic i geotècnic,
projecte d’activitats per a la llicència ambiental i posterior direcció de les obres de
nova construcció de l’IES de Tecnificació
d’Amposta (Terres de l’Ebre).
Tipus de contracte: consultoria i assistència.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Procediment: restringit.
Publicat al DOGC núm.: 4648, de 6 de juny
de 2006.
Pressupost base de la licitació: 244.425,44
euros, IVA inclòs, distribuït en:
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Redacció: 176.178,50 euros.
Direcció: 68.246,94 euros, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient a
l’exercici en què s’executi l’obra.
Data d’adjudicació: 21 de setembre de
2006.
Contractista: Seguí Arquitectura, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 206.700,00 euros, IVA
inclòs, distribuït en:
Redacció: 149.000,00 euros.
Direcció: 57.700,00 euros, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient a
l’exercici en què s’executi l’obra.
Número d’expedient: 1641/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: redacció del projecte bàsic i d’execució, de l’estudi de seguretat i salut, de l’estudi geotècnic, i posterior direcció i execució de les obres de
construcció de coberta sobre pista poliesportiva al CEIP Enric Tatché de Ripollet
(Vallès Occidental).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4624, de 2 de maig
de 2006.
Pressupost base de la licitació: 150.000,00
euros, IVA inclòs, distribuït en:
Redacció: 8.500,00 euros, IVA inclòs.
Obres: 135.000,00 euros, IVA inclòs.
Direcció: 6.500,00 euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 21 de juny de 2006.
Contractista: Construccions Jaén Vallès, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 149.587,50 euros, IVA
inclòs, distribuït en:
redacció: 8.457,50 euros, IVA inclòs.
Obres: 134.662,50 euros, IVA inclòs.
Direcció: 6.467,50 euros, IVA inclòs.
Barcelona, 15 de gener de 2007
Maria Dolors Rius i Benito
Secretària general
(07.023.059)

ORDRE EDU/19/2007, de 26 de gener, per
la qual es creen diversos preus públics per
la matriculació als ensenyaments que condueixen a les titulacions oficials de tècnic
d’esport.
Mitjançant el Reial decret 1913/1997, de
19 de desembre, es van configurar com a
ensenyaments de règim especial els conduents a l’obtenció de titulacions de tècnics
esportius, i es van aprovar les directrius
generals dels títols i dels corresponents ensenyaments mínims.
Mitjançant el Decret 169/2002, d’11 de
juny, es va establir l’ordenació general dels
ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic
d’esport i tècnic superior d’esport.
Els ensenyaments de tècnic esportiu s’organitzen en dos nivells; el primer i el segon.
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Cada nivell s’estructura en quatre blocs:
bloc comú, bloc específic, bloc complementari i bloc de formació pràctica. Els tres
primers blocs s’organitzen en diversos crèdits i el bloc de formació pràctica conforma
una unitat.
Atès que cal crear els preus públics per
la matriculació a aquests ensenyaments,
aplicables als centres de titularitat del Departament d’Educació, i determinar-ne l’import tenint en compte la diversitat de modalitats esportives, d’acord amb els articles
22 i següents de la Llei 15/1997, de 24 de
desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i a proposta de la
Direcció General de Formació Professional
i Educació Permanent,

Ordeno:
Article 1
Es creen els preus públics per la matriculació als ensenyaments de règim especial
que condueixen a les titulacions oficials de
tècnic d’esport, que tot seguit s’indiquen:
a) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del primer
nivell de tècnic/a en atletisme.
b) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del primer
nivell de tècnic/a en bàsquet.
c) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del primer
nivell de tècnic/a en esquí alpí, surf de neu
i esquí de fons.
d) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del primer
nivell de tècnic/a en handbol.
e) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del segon
nivell de tècnic/a en atletisme.
f) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del segon
nivell de tècnic/a en bàsquet.
g) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del segon
nivell de tècnic/a en esquí alpí, surf de neu
i esquí de fons.
h) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del segon
nivell de tècnic/a en handbol.
Article 2
Es fixen els preus públics, per al curs
2006-2007, en els imports següents:
a) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del primer
nivell de tècnic/a en atletisme: 30,00 euros.
b) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del primer
nivell de tècnic/a en bàsquet: 8,00 euros.
c) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del primer
nivell de tècnic/a en esquí alpí, surf de neu
i esquí de fons: 33,00 euros
d) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del primer
nivell de tècnic/a en handbol: 9,50 euros.
e) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del segon
nivell de tècnic/a en atletisme: 26,00 euros.
f) Cada 10 hores, o fracció, de durada

dels crèdits del bloc específic del segon
nivell de tècnic/a en bàsquet: 13,00 euros.
g) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del segon
nivell de tècnic/a en esquí alpí: 29,50 euros.
h) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del segon
nivell de tècnic/a en surf de neu: 27,50
euros.
i) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del segon
nivell de tècnic/a en esquí de fons: 29,00
euros.
j) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del segon
nivell de tècnic/a en handbol: 9,00 euros.
Article 3
Aquests preus públics són exigibles abans
de la prestació del servei.
Article 4
A l’alumnat que es matriculi en aquests
ensenyaments el serà d’aplicació les exempcions i bonificacions següents:
L’exempció del preu públic per a les persones amb un grau mínim de minusvalidesa
del 33%, sempre que es matriculin per primera vegada.
L’exempció del preu públic per als membres de famílies nombroses classificades en
la categoria especial, i una bonificació del
50% per als de categoria general.
L’exempció del preu públic per a les víctimes d’actes terroristes, així com per als
seus cònjuges i els seus fills.

Disposició addicional
D’acord amb el que disposa l’article 2.b)
de la Llei 4/1988, de 28 de març, reguladora de l’autonomia de gestió econòmica dels
centres docents públics no universitaris de
la Generalitat de Catalunya, els ingressos
obtinguts d’acord amb aquesta Ordre, s’ingressaran en el compte corrent del centre
educatiu i seran gestionats pel centre pels
procediments que preveu la Llei 4/1988,
esmentada, i la normativa que la desplega.
Barcelona, 26 de gener de 2007
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

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 imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,

Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura de la llar d’infants
Xerrics, de Palau-solità i Plegamans, en els
termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució. A aquest centre li són
d’aplicació les previsions del Decret 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 Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 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 administratiu, poden interposar recurs de reposició 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 qualsevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.
Sabadell, 20 de desembre de 2006
P. D.

(Resolució EDU/2065/2006,
DOGC de 22.6.2006)
Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

ANNEX
COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

(07.026.136)

RESOLUCIÓ EDU/4524/2006, de 20 de
desembre, per la qual s’autoritza l’obertura
de la llar d’infants Xerrics, de Palau-solità i
Plegamans.
Per tal de resoldre la sol·licitud d’autorització d’obertura d’una llar d’infants, presentada pel promotor, es va instruir l’expedient
corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat 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
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Serveis territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Palau-solità i Plegamans.
Localitat: Palau-solità i Plegamans.
Codi: 08064593.
Denominació genèrica: llar d’infants privada.
Denominació específica: Xerrics.
Adreça: c. Doctor Navarro, 2-6.
Titular: Deborah Jane Anderson.
NIF: X 1636124 L.
Aquesta autorització té efectes des de
l’inici del curs 2006-2007.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil de primer cicle: 3 unitats amb capacitat per a 40 llocs escolars.
(06.356.123)
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RESOLUCIÓ EDU/236/2007, d’1 de febrer, de citació a termini d’interessats en
el recurs contenciós administratiu núm.
943/2006, interposat pel Sr. José Luís
Sánchez Jiménez.
En compliment del que ha ordenat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
Sala Contenciosa Administrativa, Secció 4a
en el recurs contenciós administratiu núm.
943/2006, interposat pel Sr. José Luís
Sánchez Jiménez;
D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,

Resolc:
—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant el Tribunal esmentat en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenciós administratiu 943/2006, interposat contra la resolució de 18 d’octubre de 2006 del
secretari d’Educació relativa al recurs d’alçada interposat contra l’actuació del Tribunal número 1, de l’especialitat d’Instal·lacions Electrotècniques, qualificador en el
procés selectiu del cos de professors tècnics de formació professional convocat per
la Resolució EDC/137/2006, de la consellera d’Educació.
—2 Donar publicitat a aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al
DOGC.
Barcelona, 1 de febrer de 2007
Maria Dolors Rius i Benito
Secretària general
(07.032.032)

RESOLUCIÓ EDU/237/2007, de 26 de gener, de cessament del senyor Jordi Salgado González com a cap del Servei de Personal Docent dels Serveis Territorials del
Departament d’Educació a Barcelona II (comarques).
Atès que per la Resolució ENS/2608/
2003, d’1 de setembre, publicada al DOGC
núm. 3963, de 8.9.2003, el senyor Jordi
Salgado González va ser nomenat cap del
Servei de Personal Docent dels Serveis
Territorials del Departament d’Educació a
Barcelona II (comarques), d’acord amb la
corresponent convocatòria pública;
Atès que per la Resolució ECF/4385/2006,
de 27 de desembre, publicada al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm. 4799,
de 15.1.2007, el senyor Jordi Salgado González ha estat nomenat cap del Servei de
Riscos Laborals i Règim Interior de la Secretaria General del Departament d’Economia i Finances;

Vist el que preveu el Decret 123/1997, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;
En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc:
El senyor Jordi Salgado González cessa
com a cap del Servei de Personal Docent
dels Serveis Territorials del Departament
d’Educació a Barcelona II (comarques), amb
efectes del dia 16 de gener de 2007.
Barcelona, 26 de gener de 2007

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 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 administratiu, poden interposar recurs de reposició 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 qualsevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Sabadell, 4 de gener de 2007

(07.019.090)

P . D . (Resolució EDU/4208/2006,
DOGC de 22.12.2006)

RESOLUCIÓ EDU/243/2007, de 4 de gener, per la qual s’autoritza l’obertura de la
llar d’infants Mare de Déu del Pilar, de
Sabadell.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada pel representant del titular de la llar d’infants Mare de Déu del Pilar, de Sabadell, en
petició d’autorització d’obertura d’una llar
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’ordenació general del sistema educatiu, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat 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 imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,

Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

ANNEX
COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Serveis territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Sabadell.
Codi: 08048502.
Denominació genèrica: llar d’infants privada.
Denominació específica: Mare de Déu del
Pilar.
Adreça: c. Pere d’Om, 3-5.
Titular: Misioneras de Jesús, Maria y José.
NIF: Q0800728H.
S’autoritza l’obertura de la llar d’infants
Mare de Déu del Pilar, de Sabadell, per
transformació de la llar d’infants amb el
mateix nom, amb efectes a partir de l’inici
del curs 2006-2007.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil de primer cicle: 7 unitats amb capacitat per a 103 llocs escolars.
(06.362.008)

Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura de la llar d’infants
Mare de Déu del Pilar, de Sabadell, per
transformació d’una altra llar d’infants amb
el mateix nom autoritzada de conformitat
amb la legislació anterior a la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució. A aquest centre li són d’aplicació les
previsions del Decret 282/2006, de 4 de
juliol, pel qual es regulen el primer cicle de
l’educació infantil i els requisits dels centres.

RESOLUCIÓ EDU/244/2007, de 25 de gener, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Sant Estanislao de Kostka-S.E.K., de
Barcelona.

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

Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat 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 1537/2003, de 5 de desembre, pel

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
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Per tal de resoldre la sol·licitud presentada pel titular del centre docent privat Sant
Estanislao de Kostka-S.E.K., de Barcelona,
en petició d’autorització de modificació de
la capacitat, es va instruir l’expedient corresponent.
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qual s’estableixen els requisits mínims dels
centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació següent de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Sant Estanislao de Kostka-S.E.K.,
amb codi 08005370, de Barcelona:
Educació infantil de segon cicle: ampliació de 6 a 9 unitats i de 150 a 225 llocs
escolars.
Educació primària: ampliació de 12 a 18
unitats i de 300 a 450 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: ampliació de 8 a 12 unitats i de 240 a 360 llocs
escolars.
Batxillerat en les modalitats d’arts, ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials: disminució de 8 a 4 unitats i de 280
a 140 llocs escolars.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació en el termini
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 procediment
administratiu comú.
Barcelona, 25 de gener de 2007
P . D . (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX
Composició del centre a l’inici del curs 2007/
2008
Autorització d’obertura:
Educació infantil de segon cicle: 9 unitats
amb 225 llocs escolars, situades al c. Antequera, 2-4.
Educació primària: 18 unitats amb 450
llocs escolars, situades al c. Antequera, 24.
Educació secundària obligatòria: 12 unitats amb 360 llocs escolars, situades al c.
Antequera, 2-4, i al c. Pompeu Fabra, 2337.
Batxillerat: 4 unitats amb capacitat per a
140 llocs escolars en les modalitats d’arts,
ciències i tecnologia, i humanitats i ciències
socials, situades al c. Antequera, 2-4, i al c.
Pompeu Fabra, 23-37.
Amb caràcter transitori i fins a la seva extinció: 4 unitats amb capacitat per a 140
llocs escolars en les modalitats d’arts, ciències de la naturalesa i de la salut, humanitats i ciències socials, i tecnologia.
(07.017.081)

DECRET 34/2007, de 6 de febrer, de cessament i nomenament de membres del Consell Escolar de Catalunya.
D’acord amb el que estableixen els articles 4.1 b), i), i 6 de la Llei 25/1985, de 10
de desembre, dels consells escolars, a sol·licitud de la Federació d’associacions de
pares d’alumnes d’ensenyament secundari
de Catalunya, i de l’Administració educativa, cal procedir al cessament i al nomenament de diversos membres 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 1
El cessament, com a membres del Consell Escolar de Catalunya amb expressió dels
seus àmbits de representació, de les persones que tot seguit s’hi indiquen, i se’ls
agraeixen els serveis prestats:
a) Sector Administració educativa:
Eugeni Garcia Alegre.
Pepita Corominas Baulenas.
b) Sector Pares d’alumnes:
Carles Baeza i Escobedo.
Article 2
Es nomena membres del Consell Escolar
de Catalunya les persones que s’indica a
continuació, amb expressió dels seus àmbits de representació:
a) Sector Administració educativa:
José Antonio Garcia Saceda, amb efectes fins a l’1 de gener de 2008.
Jaume Gibert i Mombrú, amb efectes fins
a l’1 de gener de 2008.
b) Sector Pares d’alumnes:
Pere Farriol i Canyelles, amb efectes fins
al 24 de febrer de 2011.
Barcelona, 6 de febrer de 2007
José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(07.031.162)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte d’obres (exp.0313/07).
—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: 0313/07.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’ascensor i substitució de finestres a l’IES Joan
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Segura i Valls de Santa Coloma de Queralt
(Conca de Barberà).
b) Termini d’execució: 5 mesos a comptar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig a efectuar en un termini màxim de 10 dies des de la data de formalització del contracte.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 114.627,92 euros, IVA inclos.
—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista
Grup: J, Subgrup: 1, Categoria: a
Les empreses estrangeres comunitàries
no classificades hauran de presentar els documents acreditatius de solvència econòmica, financera i tècnica que figura a l’apartat
G del quadre de característiques del plec
de clàusules administratives.
—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 60 punts.
b) Reducció de termini: fins a 10 punts.
c) Per anys addicionals de garantia oferts:
fins a 15 punts.
d) Programa de treball: fins a 15 punts,
dels quals fins a 6 punts per mitjans personals; fins a 6 punts, per relació dels mitjans
materials i fins a 3 punts pel programa de
treball.
—8 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació - Registre General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 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 presentació de proposicions.
—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) Hora límit: de 9.00 a 14.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 9 del plec de
clàusules administratives particulars.
d) Lloc de presentació
Entitat: Departament d’Educació -Registre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8
d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
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sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació 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.
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 - Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies naturals des de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de les proposicions. Si el dia d’obertura
de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al
següent dia hàbil.
En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de proposicions.
e) Hora: 10 h.
—11 Despeses d’anunci: l’import de
l’anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Barcelona, 2 de febrer de 2007
Maria Dolors Rius i Benito
Secretària general
(07.033.111)

RESOLUCIÓ EDU/291/2007, de 25 de gener, per la qual es convoquen, per a l’any
2007, diverses proves específiques d’accés
als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d’esports de les especialitats
d’esports de muntanya i escalada, d’esports
d’hivern i de futbol a l’EFTE de Grad Miei e
Superior dera Val d’Aran.
El Decret 169/2002, d’11 de juny, que estableix l’ordenació general dels ensenyaments de règim especial que condueixen a
les titulacions oficials de tècnic d’esport i
tècnic superior d’esport (DOGC núm. 3660,
de 19.6.2002).
El Decret 243/2003, de 8 d’octubre, pel
qual s’estableixen els currículums i es regulen les proves específiques d’accés als
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 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 disciplines dels esports d’hivern (DOGC núm.
3764, de 19.11.2002), exigeix per poder
accedir-hi, a més de la titulació corresponent, la superació d’una prova 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 especialitats 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.
Atès que la superació de les proves específiques d’accés és un requisit per accedir a aquests ensenyaments, i que correspon al Departament d’Educació, regular-ne
l’aplicació i la inspecció,

Resolc:
—1 Convocatòria
1.1 Convocar les proves específiques
d’accés al primer nivell d’excursionisme i al
segon nivell de muntanya mitjana, d’escalada, de descens de barrancs i d’alta muntanya del grau mitjà dels ensenyaments de
règim especial de tècnic o tècnica d’esport
en les especialitats dels esports de muntanya i escalada.
1.2 Convocar les proves específiques
d’accés al primer nivell d’esquí alpí, surf de
neu i esquí de fons del grau mitjà dels ensenyaments de règim especial de tècnic o
tècnica d’esport en les especialitats dels
esports d’hivern.
1.3 Convocar la prova específica d’accés al primer nivell de futbol del grau mitjà
dels ensenyaments de règim especial de
tècnic o tècnica d’esport en l’especialitat de
futbol.
—2 Objectiu
L’objectiu d’aquestes proves és demostrar que les persones aspirants posseeixen
la condició física i les destreses específiques
per poder cursar amb aprofitament els ensenyaments a què volen accedir.
—3 Centre que organitza les proves
Les proves les organitza el centre EFTE
de Grad Miei e Superior dera Val d’Aran, les
dades del qual s’especifiquen a l’annex 1
d’aquesta Resolució.
—4 Calendari de realització de les proves
4.1 Les proves específiques d’accés de
1r nivell d’excursionisme, 2n nivell de muntanya mitjana i 2n nivell de descens de
barrancs es desenvoluparan entre els dies
12 i 15 de març de 2007 i entre els dies 10
i 14 de setembre de 2007.
La prova específica de 2n nivell d’alta
muntanya es desenvoluparà entre els dies
12 i 15 de març de 2007.
4.2 Les proves específiques d’accés de
les especialitats d’esports d’hivern es desenvoluparan entre els dies 26 i 31 de març
2007 i entre els dies 17 i 21 de desembre
de 2007.
4.3 La prova específica d’accés de l’especialitat de futbol es desenvoluparà entre
els dies 8 i 11 d’octubre de 2007.
4.4 Totes les proves convocades es podran dur a terme en una o més jornades,
segons el nombre de persones aspirants
inscrites i les condicions meteorològiques.
4.5 El lloc i el calendari de presentació i
realització de les proves es publicarà durant el
període d’inscripció a la pàgina web del Conselh Generau d’Aran: http://www.aran.org, i al
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tauler d’anuncis i a la pàgina web del centre
organitzador.
4.6 Les comissions avaluadores corresponents 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 la prova en funció de les condicions meteorològiques i l’estat del terreny.
4.7 En el cas que les condicions meteorològiques o les condicions del terreny no
garanteixin la correcta realització de les proves o l’assoliment dels objectius previstos,
les comissions avaluadores podran, amb
l’autorització prèvia de la Direcció d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, establir un nou calendari de realització de les proves. El nou calendari es
publicarà a la pàgina web del Conselh Generau d’Aran: http://www.aran.org, al tauler d’anuncis i a la pàgina web del centre
organitzador.
—5 Inscripció a les proves
5.1 La inscripció a les proves per al primer nivell d’excursionisme, segon nivell de
muntanya mitjana, d’escalada i de descens
de barrancs es realitzarà entre els dies 19
de febrer i 2 de març de 2007, ambdós
inclosos, i entre els dies 20 d’agost i 3 de
setembre de 2007, ambdós inclosos.
La inscripció a la prova per al segon nivell
d’alta muntanya es realitzarà entre els dies
19 de febrer i 2 de març de 2007.
5.2 La inscripció a les proves per a les
especialitats d’esports d’hivern es realitzarà entre els dies 1 i 15 de març de 2007
ambdós inclosos i entre els dies 19 de novembre i 7 de desembre de 2007, ambdós
inclosos.
5.3 La inscripció a la prova per a l’especialitat de futbol es realitzarà entre els dies
12 i 27 de setembre de 2007, ambdós inclosos.
5.4 Els impresos de sol·licitud estaran
disponibles al centre organitzador.
5.5 La sol·licitud d’inscripció, que haurà de contenir les dades especificades a
l’annex 2 d’aquesta Resolució, s’ha de presentar, juntament amb una còpia del document nacional d’identitat o document equivalent d’identificació, al centre organitzador,
en el període d’inscripció establert.
5.6 El centre, a la vista de la documentació presentada, farà pública al seu tauler
d’anuncis i a la pàgina web, en el primer dia
hàbil posterior a la data de finalització de la
inscripció, la relació de persones aspirants
admeses i excloses, indicant els motius
d’exclusió.
5.7 En cas que el motiu d’exclusió sigui
la manca d’algun document preceptiu, l’interessat/la interessada podrà presentar els
documents que hi manquin durant els tres
dies hàbils següents a la data de publicació
de la llista provisional d’admesos i exclosos.
En cas que no ho faci, s’entendrà que desisteix de la sol·licitud de realització de la
prova.
5.8 La relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses es farà pública,
un dia després de la finalització del període
de presentació de documentació, a la pàgina web i al tauler d’anuncis del centre organitzador.

Full de disposicions i actes administratius

—6 Proves d’accés de caràcter específic
adaptades a les persones que acreditin discapacitats
6.1 Les persones amb discapacitats
que requereixin d’una adaptació de la prova específica d’accés a les seves limitacions, que tinguin la declaració legal de disminució, podran sol·licitar l’adaptació de la
prova i/o els recursos addicionals necessaris per desenvolupar-la.
6.2 Les persones aspirants han de presentar la sol·licitud per escrit d’acord amb
el model que es detalla a l’annex 3 d’aquesta
Resolució, adreçada a la comissió avaluadora 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 documentació:
a) Fotocòpia del document nacional
d’identitat o document equivalent d’identificació.
b) Documentació justificativa de les causes que motiven la petició: certificat del CAD
(Centre 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 certificat emès per l’organisme acreditat corresponent que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que
pateix l’aspirant.
6.3 La comissió avaluadora de la prova
determinarà, si escau, les mesures o recursos addicionals per a cadascun dels casos,
i n’informarà la persona interessada. En tot
cas, les adaptacions que es proposin hauran de respectar els aspectes essencials
dels objectius fixats per a cada una de les
proves específiques d’accés de les diferents
especialitats esportives.
—7 Accés dels esportistes d’alt nivell
7.1 D’acord amb el que s’estableix en
l’article 11 del Decret 169/2002, d’11 de
juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de règim especial que
condueixen a les titulacions oficials de tècnic d’esport i tècnic superior d’esport, les
persones que acreditin la condició d’esportista d’alt nivell de la mateixa modalitat,
disciplina o especialitat esportiva i compleixin els requisits de titulació, estaran exemptes de realitzar la prova específica d’accés.
Aquest mateix benefici el podran tenir les
persones que acreditin la condició d’esportista d’alt nivell que figurin a les llistes que
aprova semestralment la presidència del
Consell Català de l’Esport, d’acord amb l’article 17 del Decret 337/2002, de 3 de desembre, 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 Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.
7.2 Les persones aspirants han de
presentar 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 Especialitzats.
A la sol·licitud signada per l’aspirant, pare,
mare o la persona tutora legal si és menor
d’edat, cal adjuntar la següent documentació:
a) Fotocòpia del document nacional
d’identitat o document equivalent d’identificació.
b) Documentació que acrediti la condició
d’esportista d’alt nivell.
—8 Efectes i validesa de la prova
La superació de les proves específiques
d’accés que es convoquen en aquesta Resolució té una validesa de 18 mesos i permet formalitzar la matrícula en qualsevol
centre autoritzat que ofereixi els ensenyaments corresponents, sempre que s’acreditin 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 superació de la prova d’accés, de
caràcter general, a tècnic d’esport i a les
formacions esportives de nivell 1 o certificat de superació de la prova d’accés a un
cicle formatiu de grau mitjà de formació
professional específica.
b) Per als ensenyaments de segon nivell:
Certificat de superació del primer nivell de
l’especialitat corresponent.
—9 Comissió avaluadora
9.1 La Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats
designarà, per a les proves de cada especialitat, les comissions avaluadores, que tindran la funció d’organitzar-les i desenvolupar-les, i que estaran formades per:
a) Un/a president/a, que serà un/a funcionari/ària del Departament d’Educació, i
tindrà la funció de garantir-ne el correcte
desenvolupament.
b) Un/a secretari/ària, que tindrà la funció d’estendre les actes del desenvolupament de les proves i certificar que s’ajusten
al que estableix aquesta Resolució.
c) Un mínim de tres vocals, que compleixin els requisits de titulació o certificació establerts en el Decret 243/2003, de 8 d’octubre, en la modalitat de muntanya i
escalada; el Decret 281/2002, de 5 de novembre, en la modalitat d’esports d’hivern,
i en el Decret 281/2006, de 4 de juliol, en la
modalitat de futbol, que tindran la funció de
valorar les actuacions de les persones aspirants.
9.2 La comissió avaluadora podrà designar persones assessores i personal de
suport que participin en l’organització i el
control de les proves i puguin aportar informació durant les sessions d’avaluació.
9.3 Abans de l’inici de la prova i durant
el desenvolupament, els membres de la
comissió avaluadora podran comprovar la
identitat de les persones aspirants.
9.4 Amb una antelació no inferior a set
dies, respecte el moment de fer les proves,
es publicarà la composició específica de
cadascuna de les comissions avaluadores
al tauler d’anuncis del centre, als efectes del
que disposen els articles 28 i 29 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju3702

rídic de les administracions públiques i el
procediment administratiu comú.
—10 Contingut i qualificació de la prova
10.1 El contingut i els criteris d’avaluació de les proves específiques d’accés a les
especialitats dels esports de muntanya i
escalada, es detallen en l’annex 10 del
Decret 243/2003, de 8 d’octubre, pel qual
s’estableixen els currículums i es regulen les
proves específiques d’accés als títols de
tècnic/tècnica d’esport en les especialitats
dels esports de muntanya i escalada.
10.2 El contingut i els criteris d’avaluació de les proves d’accés a les especialitats
d’esports d’hivern es detallen en l’annex 8
del 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 d’esport en les disciplines
dels esports d’hivern.
10.3 El contingut i els criteris d’avaluació de la prova especifica d’accés a l’especialitat de futbol es detallen en l’annex 7 del
Decret 281/2006, de 4 de juliol, pel qual
s’estableixen els currículums de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior en futbol i
futbol sala i es regulen les proves d’accés
específiques a aquests ensenyaments.
10.4 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 superar les dues parts que
formen la prova.
—11 Publicació dels resultats
Cada comissió avaluadora farà pública la
data de publicació dels resultats provisionals de la qualificació, amb una antelació
mínima de 48 hores, que en tot cas serà
anterior a l’últim dia de realització de la
prova. Els resultats definitius de la qualificació, un cop resoltes les possibles reclamacions, constaran en una acta que es farà
pública a la pagina web i al tauler d’anuncis
del centre organitzador i, posteriorment,
s’arxivarà a la seu de les comissions avaluadores.
—12 Reclamacions
12.1 Les reclamacions contra la qualificació 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 publicació
d’aquests resultats. L’endemà del darrer dia
del termini de presentació de reclamacions,
la comissió avaluadora es reunirà per examinar-les i resoldre-les i al dia hàbil següent
publicarà el resultat definitiu de la qualificació final de la prova. De la reunió, se n’ha
d’estendre l’acta corresponent.
12.2 Al peu de la llista de publicació dels
resultats definitius s’indicarà el termini i l’òrgan davant del qual es podrà presentar la
reclamació.
12.3 La persona interessada podrà reiterar la seva reclamació davant la Direcció
General d’Ensenyaments Professionals,
Artístics i Especialitzats per escrit, en el
termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació dels resultats definitius.
La Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats la resol-
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drà, amb notificació a la persona interessada i enviarà còpia al centre organitzador.
—13 Certificació de les proves
Les comissions avaluadores emetran un
certificat a cada aspirant que hagi obtingut
la qualificació d’apte o apta, on consti la
data de publicació de les qualificacions
definitives de la prova, segons el model que
consta a l’annex 4 d’aquesta Resolució.
—14 Conservació de la documentació
La direcció del centre on es realitza la inscripció a la prova d’accés conservarà, durant un període de tres mesos, la documentació generada durant la realització de tot el
procediment. Les actes de qualificació s’arxivaran al centre organitzador.
—15 Tramesa de la documentació
En un termini màxim de 10 dies, a partir
de l’endemà de la publicació dels resultats
de qualificacions definitives, el centre organitzador farà arribar a la Direcció General
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i
Especialitzats una còpia de les actes de
qualificació i un resum estadístic on hi consti
el nombre de persones inscrites, presentades i aptes.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució al DOGC,
segons el que disposen els articles 114 i 115
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 25 de gener de 2007
Josep Francí i Carreté
Director general d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats

ANNEX 1
Lloc d’inscripció a la prova
Centre organitzador
Codi: 25008467.
Denominació: EFTE de Grad Miei e Superior dera Val d’Aran.
Adreça: Alberg Era Garona.
Municipi: Naut Aran.
Localitat: Salardú.
Codi postal: 25598.
Telèfon: 973.64.45.95.
Pàgina web: http://www.eteva.org.
Titularitat: centre públic.

ANNEX 2
Sol·licitud de realització de la prova específica d’accés als ensenyaments de règim especial de tècnic i tècnica d’esport
1. Dades personals: DNI o document
equivalent d’identificació, nom i cognoms,
data de naixement, adreça, codi postal,
municipi, telèfon, adreça electrònica.

2. Documentació que s’adjunta: còpia del
DNI o document equivalent d’identificació,
certificat de reconeixement del grau de disminució, si escau.
3. Demano:
Que se m’admeti la inscripció a la prova
específica d’accés al (indicar si es tracta de
1r o 2n nivell) dels ensenyaments de règim
especial de tècnic/a d’esport en l’especialitat (indiqueu l’especialitat), de la convocatòria de 2007.
4. Declaració del pare, la mare, el/la tutor/a o l’aspirant si és major d’edat:
(Nom i cognom), com a (pare, mare, tutor/a o aspirant) declaro que són certes les
dades que faig constar en aquest document.
(Localitat i data)
(Signatura)
President/a de la comissió avaluadora

ANNEX 3
Sol·licitud de reconeixement de necessitats
específiques a l’efecte de les proves específiques d’accés als ensenyaments de règim especial que condueixen a l’obtenció
de les titulacions oficials de tècnic/a d’esport.
(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 document d’identificació equivalent) (núm.) i telèfon (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 tècnic/a de l’especialitat esportiva de (indicar
l’especialitat esportiva) per a l’any (any).
2. Que tinc una disminució legalment reconeguda.
3. Que adjunto a la sol·licitud els següents documents:
a) Fotocòpia del DNI o document d’identificació equivalent.
b) Certificat del Centre d’Atenció al Disminuït del Departament d’Acció Social i Ciutadania o equivalent, i certificat d’un organisme acreditat descriptiu de la disminució
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
ANNEX 4
Certificat de superació de la prova de caràcter específic per a l’accés al (indiqueu el
nivell) dels ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d’esport en l’especialitat de (indicar l’especialitat)
(Nom i cognoms) secretari/ària de la comissió avaluadora de les proves específiques d’accés al (indiqueu el nivell) dels ensenyaments de règim especial de tècnic o
tècnica d’esport en l’especialitat (indiqueu
l’especialitat) constituït al centre (nom del
centre) de (indiqueu la població), el (dia) de
(mes) de (any)
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Certifico
Que, el senyor/la senyora (nom i dos cognoms), amb DNI (número), ha obtingut la
qualificació d’apte/a, en la prova d’accés al
(indiqueu el nivell) de grau mitjà de tècnic o
tècnica d’esports en l’especialitat (indiqueu
l’especialitat), d’acord amb el que preveu la
Resolució (indiqueu la Resolució) de la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats de la Generalitat de Catalunya publicada en el DOGC
núm. (indiqueu-lo) de data (indiqueu-la) realitzada el (indiqueu el dia de publicació de
les qualificacions definitives).
I, perquè així consti, signo aquest certificat amb el vist i plau del/ de la president/a
de la comissió avaluadora.
Població (indiqueu població), data (indiqueu dia, mes i any)
El secretari/La secretària
(Signatura)
El president/la presidenta
(Firma)
Segell del centre
Certificat núm. (indiqueu el número)
(07.037.107)

RESOLUCION EDU/291/2007, de 25 de
gèr, pera quau se convòquen, entar an 2007,
mantues pròves especifiques d’accès entàs ensenhaments de regim especiau de
tecnic o tecnica d’espòrts des especialitats
d’espòrts de montanha e escalada, d’espòrts d’iuèrn e de fotbòl ena EFTE de Grad
Miei e Superior dera Val d’Aran.
Eth Decrèt 169/2002, d’11 de junh,
qu’establís era ordenacion generau des ensenhaments de regim especiau qu’amien
entàs titulacions oficiaus de tecnic d’espòrt
e tecnic superior d’espòrt (DOGC num.
3660, de 19.6.2002).
Eth Decrèt 243/2003, de 8 d’octobre,
peth quau s’establissen es curriculums e
se règlen es provès especifiques d’accès
entàs títols de tecnic o tecnica d’espòrt
enes especialitats des espòrts de montanha e escalada (DOGC num. 3994, de
23.10.2003), exigís entà poder-i accedir,
ath delà dera titulacion corresponenta, era
superacion d’ua pròva especifica.
Eth Decrèt 281/2002, de 5 de noveme,
peth quau s’establissen es curriculums e se
règlen es pròves especifiques d’accès des
títols de tecnic o tecnica d’espòrt enes disciplines des espòrts d’iuèrn (DOGC num.
3764, de 19.11.2002), exigís entà poder-i
accedir, ath delà dera titulacion corresponenta, era superacion d’ua pròva especifica.
Eth Decrèt 281/2006, de 4 de junhsèga,
peth quau s’establissen es curriculums e se
règlen es provès d’accès especifiques des
títols de tecnic o tecnica d’espòrt enes
especialitats de fotbòl e fotbòl sala (DOGC
num. 4671, de 7.7.2006), exigís entà poder-i accedir, ath delà dera titulacion corresponenta, era superacion d’ua pròva especifica.
Plan qu’era superacion des pròves especifiques d’accès ei ua formalitat de besonh
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entà accedir ad aguesti ensenhaments, e
que correspon ath Departament d’Educacion, reglar-ne era aplicación e era inspeccion,

Resòlvi:
—1 Convocatòria
1.1 Convocar es pròves especifiques
d’accès entath prumèr nivèu d’excursionisme e entath dusau nivèu de montanha mieja, d’escalada, de devarada de barrancs e
de nauta montanha deth grad miei des
ensenhaments de regim especiau de tecnic
o tecnica d’espòrt enes especialitats des
espòrts de montanha e escalada.
1.2 Convocar es pròves especifiques
d’accès entah prumèr nivèu d’esquí aupin,
sorf de nhèu e esquí de hons deth grad miei
des ensenhaments de regim especiau de
tecnic o tecnica d’espòrt enes especialitats
des espòrts d’iuèrn.
1.3 Convocar era pròva especifica d’accès entath prumèr nivèu de fotbòl deth grad
miei des ensenhaments de regim especiau
de tecnic o tecnica d’espòrt ena especialitat de fotbòl.
—2 Objectiu
Er objectiu d’aguestes pròves ei demostrar qu’es persones aspirantes possedissen
era condicion fisica e es adreties especifiques entà poder seguir es corsi tamb profit
des ensenhaments as quaus vòlen accedir.
—3 Centre qu’organize es pròves
Es pròves les organize eth centre EFTE
de Grad Miei e Superior dera Val d’Aran, es
donades deth quau s’especifiquen en anèxe 1 d’aguesta Resolucion.
—4 Calendari de realizacion des pròves
4.1 Es pròves especifiques d’accès de
1èr nivèu d’excursionisme, 2au nivèu de
montanha mieja e 2au nivèu de devarada
de barrancs se desvoloparàn enter es dies
12 e 15 de març de 2007 e enter es dies 10
e 14 de seteme de 2007.
Era pròva especifica de 2au nivèu de
nauta montanha se desvoloparà enter es
dies 12 e 15 de març de 2007.
4.2 Es pròves especifiques d’accès des
especialitats d’espòrts d’iuèrn se desvoloparàn enter es dies 26 e 31 de març 2007
e enter es dies 17 e 21 de deseme de 2007.
4.3 Era pròva especifica d’accès dera
especialitat de fotbòl se desvoloparà enter
es dies 8 e 11 d’octobre de 2007.
4.4 Totes es pròves convocades se
poiràn amiar a cap en ua o mès jornades,
segon eth nombre de persones aspirantes
inscrites e es condicions meteorologiques.
4.5 Eth lòc e eth calendari de presentacion e realizacion des pròves se publicarà
pendent eth periòde d’inscripcion ena pagina web deth Conselh Generau d’Aran:
http://www.aran.org, e en taulèu d’anóncies e ena pagina web deth centre organizaire.
4.6 Es comissions avaloraires corresponentes determinaràn es lòcs e es aspèctes
organizatius entara realizacion des pròves
e poiràn modificar es tempsi de referéncia
e cambiar eth lòc dera pròva en foncion des
condicions meteorologiques e er estat deth
terren.

4.7 En cas qu’es condicions meteorologiques o es condicions deth terren non garantisquen era corrècta realizacion des pròves o era obtenguda des objectius previsti,
es comissions avaloraires poiràn, tamb era
autorizacion prealabla dera Direccion d’Ensenhaments Professionaus, Artistics e Especializadi, establir un nau calendari de realizacion des pròves. Eth nau calendari se
publicarà ena pagina web deth Conselh
Generau d’Aran: http://www.aran.org, en
taulèu d’anóncies e ena pagina web deth
centre organizaire.
—5 Inscripcion entàs pròves
5.1 Era inscripcion entàs pròves entath
prumèr nivèu d’excursionisme, dusau nivèu
de montanha mieja, d’escalada e de devarada de barrancs se realizarà enter es dies
19 de hereuèr e 2 de març de 2007, toti
dus dies includidi, e enter es dies 20 d’agost
e 3 de seteme de 2007, toti dus dies includidi.
Era inscripcion entara pròva entath dusau nivèu de nauta montanha se realizarà
enter es dies 19 de hereuèr e 2 de març de
2007.
5.2 Era inscripcion entà pròves entàs
especialitats d’espòrts d’iuèrn se realizarà
enter es dies 1 e 15 de març de 2007 toti
dus dies includidi e enter es dies 19 de
noveme e 7 de deseme de 2007, toti dus
dies includidi.
5.3 Era inscripcion entara pròva tara especialitat de fotbòl se realizarà enter es dies
12 e 27 de seteme de 2007, toti dus dies
includidi.
5.4 Es imprimits de sollicitud demoraràn disponibles en centre organizaire.
5.5 Era sollicitud d’inscripcion, qu’aurà
de contier es donades especificades en
anèxe 2 d’aguesta Resolucion, s’a de presentar, amassa tamb ua còpia deth document nacionau d’identitat o document parièr d’identificacion, en centre organizaire,
en periòde d’inscripcion establit.
5.6 Eth centre, ath devant dera documentacion presentada, harà publica en sòn
taulèu d’anóncies e ena pagina web, en
prumèr dia util posterior ath dia de finalizacion dera inscripcion, era relacion de persones aspirantes admetudes e excludides,
en tot remercar es encauses d’exclusion.
5.7 En cas qu’era encausa d’exclusion
sigue era manca de quauque document
preceptiu, er interessat/era interessada poirà
presentar es documents que i manquen
pendent es tres dies utils seguents ath dia
dera publicacion dera lista provisionau d’admetudi e excludidi. En cas que non ac hèsque, s’entenerà que renóncie dera sollicitud de realizacion dera pròva.
5.8 Era relacion definitiva de persones
aspirantes admetudes e excludides se harà
publica, un dia dempús dera finalizacion
deth periòde de presentacion de documentacion, ena pagina web e en taulèu d’anóncies deth centre organizaire.
—6 Pròves d’accès de caractèr especific
adaptades entàs persones qu’acrediten invaliditats
6.1 Es persones tamb invaliditats que
requeren d’ua adaptacion dera pròva especifica d’accès as sues limitacions, qu’agen
era declaracion legau de diminucion, poiràn
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sollicitar era adaptacion dera pròva e/o es
recorsi addicionaus de besonh entà desvolopar-la.
6.2 Es persones aspirantes an de presentar era sollicitud per escrit cossent tamb
eth modèl que se remèrque en anèxe 3
d’aguesta Resolucion, manada ara comission avaloraira dera pròva pendent eth periòde d’inscripcion.
Ena sollicitud signada per aspirant, pair,
mair o era persona tutritz legau, s’ei menor,
cau adjúnher era documentacion que seguís:
a) Fotocopia deth document nacionau
d’identitat o document parièr d’identificacion.
b) Documentacion justificativa des causes que motiven era peticion: certificat deth
CAD (Centre d’Atenció al Disminuït) deth Departament d’Accion Sociau e Ciutadania,
qu’informe deth grad d’invaliditat reconeishuda o document parièr, acompanhat,
s’apertien, d’un certificat emetut per organisme acreditat corresponent qu’informe
des caracteristiques dera invaliditat o tresvirament que patís er aspirant.
6.3 Era comission avaloraira dera pròva determinarà, s’apertien, es mesures o
recorsi addicionaus entà cadun des casi, e
n’assabentarà era persona interessada. . En
tot cas, es adaptacions que se prepausen
auràn de respectar es aspèctes essenciaus
des objectius fixadi entà cadua des pròves
especifiques d’accès des desparières especialitats esportives.
—7 Accès des esportistes de naut nivèu
7.1 Cossent tamb çò que s’establís en
article 11 deth Decrèt 169/2002, d’11 de
junh, peth quau s’establís era ordenacion
generau des ensenhaments de regim especiau qu’amien entàs titulacions oficiaus de
tecnic d’espòrt e tecnic superior d’espòrt,
es persones qu’acrediten era condicion
d’esportista de naut nivèu dera madeisha
modalitat, disciplina o especialitat esportiva e complisquen es formalitats de titulacion, demoraràn exemptades de realizar era
pròva especifica d’accès.
Aguest madeish benefici lo poiràn aver es
persones qu’acrediten era condicion d’esportista de naut nivèu que figuren enes listes qu’apròve semestraument era presidéncia deth Conselh Catalan der Espòrt,
cossent tamb er article 17 del Decrèt 337/
2002, de 3 de deseme, sus eth naut rendement esportiu (DOGC num. 3787, de
23.12.2002), o es organs corresponenti de
d’autes comunautats autonòmes, tamb era
sollicitud prealabla ara Direccion Generau
d’Ensenhaments Professionaus, Artistics e
Especializadi.
7.2 Es persones aspirantes an de presentar era sollicitud per escrit cossent tamb
eth modèl que se remèrque en paragraf
14.10.4.1 (anèxe 9E) dera Resolucion de 30
de junh de 2006, pera quau s’apròven es
instruccions entara organizacion e eth foncionament des centres publics d’educacion segondària entath cors 2006-2007 o era
corresponenta entath cors academic, manada ara Direccion Generau d’Ensenhaments Professionaus, Artistics e Especializadi.
Ena sollicitud signada per aspirant, pair,
mair o era persona tutritz legau s’ei menor,
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ei de besonh d’adjúnher era documentacion que seguís:
a) Fotocopia deth document nacionau
d’identitat o document parièr d’identificacion.
b) Documentacion qu’acredite era condicion d’esportista de naut nivèu.
—8 Efèctes e validitat dera pròva
Era superacion des pròves especifiques
d’accès que se convòquen en aguesta
Resolucion a ua validitat de 18 mesi e permet de concretizar era matricula en quin
centre autorizat que sigue qu’aufrisque es
ensenhaments corresponenti, tostemp que
s’acrediten en moment de realizar era matricula es formalitats que seguissen:
a) Entàs ensenhaments de prumèr nivèu:
Titol de graduat en educacion segondària obligatòria o parièr, entà efèctes academics, o aver 17 ans e dispausar deth certificat de superacion dera pròva d’accès, de
caractèr generau, entà tecnic d’espòrt e
entàs formacions esportives de nivèu 1 o
certificat de superacion dera pròva d’accès
entà un cicle formatiu de grad miei de formacion professionau especifica.
b) Entàs ensenhaments de dusau nivèu:
Certificat de superacion deth prumèr nivèu dera especialitat corresponenta.
—9 Comission avaloraira
9.1 Era Direccion Generau d’Ensenhaments Professionaus, Artistics e Especializadi designarà, entàs pròves de cada especialitat, es comissions avaloraires, qu’auràn
era foncion d’organizar-les e desvolopar-les,
e que seràn compausades de:
a) Un/Ua president/a, que serà un/ua foncionari/ària deth Departament d’Educacion,
e aurà era foncion de garantir-ne eth corrècte desvolopament.
b) Un/Ua secretari/ària, qu’aurà era foncion de hèr es actes deth desvolopament
des pròves e certificar que s’adapten a çò
qu’establís aguesta Resolucion.
c) Un mendre de tres vocaus, que complisquen es formalitats de titulacion o certificacion establidi en Decrèt 243/2003, de 8
d’octobre, ena modalitat de montanha e
escalada; eth Decrèt 281/2002, de 5 de
noveme, ena modalitat d’espòrts d’iuèrn, e
en Decrèt 281/2006, de 4 de junhsèga, ena
modalitat de fotbòl, qu’auràn era foncion
d’avalorar es procediments des persones
aspirantes.
9.2 Era comission avaloraira poirà designar persones conselhères e personau de
supòrt que prenguen part ena organizacion
e eth contraròtle des pròves e posquen
portar informacion pendent es sessions
d’avaloracion.
9.3 Abantes deth començament dera
pròva e pendent eth sòn desvolopament, es
membres dera comission avaloraira poiràn
campar era identitat des persones aspirantes.
9.4 Tamb ua auança non pas inferiora a
sèt dies, envèrs eth moment de hèr es pròves, se publicarà era composicion especifica de cadua des comissions avaloraires en
taulèr d’anóncies deth centre, entàs efèctes de çò que dispausen es articles 28 e 29
dera Lei 30/1992, de 26 de noveme, de
regim juridic des administracions publiques
e era procedura administrativa comuna.

—10 Contengut e qualificacion dera pròva
10.1 Eth contengut e es critèris d’avaloracion des pròves especifiques d’accès
entàs especialitats des espòrts de montanha e escalada, se remèrquen en anèxe 10
deth Decrèt 243/2003, de 8 d’octobre, peth
quau s’establissen es curriculums e se règlen es pròves especifiques d’accès entàs
títols de tecnic/tecnica d’espòrt enes especialitats des espòrts de montanha e escalada.
10.2 Eth contengut e es critèris d’avaloracion des pròves d’accès entàs especialitats d’espòrts d’iuèrn se remèrquen en
anèxe 8 deth Decrèt 281/2002, de 5 de
noveme, peth quau s’establissen es curriculums e se règlen es pròves d’accès especifiques des títols de tecnic d’espòrt enes
disciplines des espòrts d’iuèrn.
10.3 Eth contengut e es critèris d’avaloracion dera pròva especifica d’accès entara especialitat de fotbòl se remèrquen en
anèxe 7 deth Decrèt 281/2006, de 4 de
junhsèga, peth quau s’establissen es curriculums de tecnic esportiu e tecnic esportiu
superior en fotbòl e fotbòl sala e se règlen
es pròves d’accès especifiques ad aguesti
ensenhaments.
10.4 Ena qualificacion finau des pròves
se tieràn es tèrmes “dable” o “dabla” e “non
dable” o “non dabla”. Entà obtier era qualificacion de dable o dabla, es persones
aspirantes an de superar es dues parts que
formen era pròva.
—11 Publicacion des resultats
Cada comission avaloraira harà publica
era data de publicacion des resultats provisionaus dera qualificacion, tamb ua auança
mendre de 48 ores, qu’en tot cas serà anteriora ath darrèr dia de realizacion dera
pròva. Es resultats definitius dera qualificacion, un viatge resolvudes es possibles reclamacions, figuraràn en ua acta que se harà
publica ena pagina web e en taulèu d’anóncies deth centre organizaire e, posteriorament, s’archivarà ena sedença des comissions avaloraires.
—12 Reclamacions
12.1 Es reclamacions contra era qualificacion des resultats provisionaus s’an de
presentar, per escrit, en registre deth centre a on s’age hèt era inscripcion entara
pròva, pendent es tres dies utils seguents
ath dera publicacion d’aguesti resultats. A
londeman deth darrèr dia deth tèrme de
presentacion de reclamacions, era comission avaloraira s’amassarà entà campar-les e
resolver-les e eth seguent dia util publicarà
eth resultat definitiu dera qualificacion finau
dera pròva. Dera amassada, se n’a de hèr
era acta corresponenta.
12.2 Ath pè dera lista de publicacion des
resultats definitius se remercarà eth tèrme
e er organ devant deth quau se poirà presentar era reclamacion.
12.3 Era persona interessada poirà persutar era sua reclamacion devant era Direccion Generau d’Ensenhaments Professionaus, Artistics e Especializadi per escrit, en
tèrme de dètz dies utils a compdar de londeman dera publicacion des resultats definitius.
Era Direccion Generau d’Ensenhaments
Professionaus, Artistics e Especializadi la re3705

solvrà, tamb notificacion ara persona interessada e manarà copia entath centre organizaire.
—13 Certificacion des pròves
Es comissions avaloraires emeteràn un
certificat entà cada aspirant qu’age obtengut era qualificacion de dable o dabla, a on
figure era data de publicacion des qualificacions definitives dera pròva, segon eth
modèl que figure en anèxe 4 d’aguesta
Resolucion.
—14 Conservacion dera documentacion
Era direccion deth centre a on se realize
era inscripcion entara pròva d’accès sauvarà, pendent un periòde de tres mesi, era
documentacion produsida pendent era realizacion de tot eth procèssus. Es actes de
qualificacion s’archivaràn en centre organizaire.
—15 Manadís dera documentacion
En un tèrme maximau de 10 dies, a compdar de londeman dera publicacion des resultats de qualificacions definitives, eth centre
organizaire manarà ara Direccion Generau
d’Ensenhaments Professionaus, Artistics e
Especializadi ua còpia des actes de qualificacion e un resumit estadistic a on i figure
eth nombre de persones inscrites, presentades e dables.
Contra aguesta Resolucion, que non agote pas era via administrativa, es persones
interessades pòden presentar recors devant
eth conselhèr d’Educacion, en tèrme d’un
mes a compdar de londeman dera publicacion d’aguesta Resolucion en DOGC, segon
çò que dispausen es articles 114 e 115 dera
Lei 30/1992, de 26 de noveme, de regim
juridic des administracions publiques e dera
procedura administrativa comuna, o quin
aute recors que considèren convenable
entara defensa des sòns interèsi.
Barcelona, 25 de gèr de 2007
Josep Francí i Carreté
Director generau d’Ensenhaments
Professionaus, Artistics e Especializadi

ANÈXE 1
Lòc d’nscripcion tara pròva
Centre organizaire
Còdi: 25008467.
Denominacion: EFTE de Grad Miei e Superior dera Val d’Aran.
Adreça: Aubèrja Era Garona.
Municipi: Naut Aran.
Localitat: Salardú.
Còdi postau: 25598.
Telefon: 973.64.45.95.
Pagina web: http://www.eteva.org.
Titularitat: centre public.
ANÈXE 2
Sollicitud de realizacion dera pròva especifica d’accès entàs ensenhaments de regim
especiau de tecnic e tecnica d’espòrt
1. Donades personaus: DNI o document
parièr d’identificacion, nòm e cognòms, data
de neishença, adreça, còdi postau, municipi, telefon, adreça alectronica.
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2. Documentacion que s’adjunh: còpia
deth DNI o document parièr d’identificacion, certificat de reconeishement deth grad
de diminucion, s’apertien.
3. Demani:
Que se m’admete era inscripcion tara
pròva especifica d’accès entath (remercar
se se sage de 1èr o 2au nivèu) des ensenhaments de regim especiau de tecnic/a
d’espòrt ena especialitat (remercatz era
especialitat), dera convocatòria de 2007.
4. Declaracion deth pair, era mair, eth/era
tutor/tutritz o er aspirant s’ei major:
(Nòm e cognòm), coma (pair, mair, tutor/
tutritz o aspirant) declari que son vertat es
donades que hèsqui figurar en aguest document.
(Localitat e data)
(Signatura)
President/a dera comission avaloraira
ANÈXE 3
Sollicitud de reconeishement de besonhs
especifics entàs pròves especifiques d’accès entàs ensenhaments de regim especiau qu’amien entara obtenguda des titulacions oficiaus de tecnic/a d’espòrt.
(Nòm e cognòms), tamb demorança en/
a carrèr/a (nòm deth/dera carrèr/a e num.),
municipi (nòm deth municipi), CP (num. còdi
postau), neishut/da eth (dia) de (mes) de
(an), tamb DNI (o document d’identificacion
parièr) (num.) e telefon (num.),
Expausi:
1. Qu’è hèt era inscripcion entàs pròves
especifiques d’accès entàs ensenhaments de
regim especiau d’espòrts qu’amien entara
obtenguda des titulacions oficiaus de tecnic/
a dera especialitat esportiva de (remercar era
especialitat esportiva) entar an (an).
2. Qu’è ua diminucion legaument reconeishuda.
3. Qu’adjunhi ara sollicitud es documents
que seguissen:
a) Fotocòpia deth DNI o document
d’identificacion parièr.
b) Certificat deth CAD (Centre d’Atenció
al Disminuït) deth Departament d’Accion Sociau e Ciutadania o parièr, e certificat d’un
organisme acreditat descriptiu dera diminucion o tresvirament.
Demani:
Qu’aguesta circonstància s’age presenta
ara ora de hèr era pròva.
(Localitat), (dia) de (mes) de (an).
(Signatura)
President/a deth tribunau avaloraire

Certifiqui
Que, eth senhor/era senhora (nòm e dus
cognòms), tamb DNI (numèro), a obtengut
era qualificacion de dable/a, ena pròva d’accès entath (remercatz eth nivèu) de grad miei
de tecnic o tecnica d’espòrts ena especialitat (remercatz era especialitat), cossent
tamb çò que prevé era Resolucion (remercatz era Resolucion) dera Direccion Generau d’Ensenhaments Professionaus, Artistics e Especializadi dera Generalitat de
Catalunya publicada en DOGC num. (remercatz-lo) de data (remercatz-la) realizada eth
(remercatz eth dia de publicacion des qualificacions definitives).
E, entà qu’atau figure, signi aguest certificat tamb eth liejut e aprovat deth/dera
president/a dera comission avaloraira.
Localitat (remercatz localitat), data (remercatz dia, mes e an)
Eth secretari/Era secretària
(Signatura)
Eth president/era presidenta
(Signatura)
Sagèth deth centre
Certificat num. (remercatz eth numèro)

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació, en el termini 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 procediment administratiu comú.
Barcelona, 25 gener de 2007
P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Camil Fortuny i Recasens
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)
(07.024.210)

RESOLUCIÓ EDU/292/2007, de 2 de febrer, d’adscripció amb destinació definitiva
de la funcionària del cos de mestres Dolors
Rodriguez Sánchez al CEIP Roda de Ter, de
Roda de Ter.

(07.037.107)

RESOLUCIÓ EDU/294/2007, de 25 de gener, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Vedruna, de Sallent.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents Serveis Territorials del
Departament d’Educació per la representant
de la titularitat, en petició de canvi de titularitat del centre docent privat Vedruna, de
Sallent, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment per part del nou titular 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; i el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

Certificat de superacion dera pròva de caractèr especific entar accès tath (remercatz
eth nivèu) des ensenhaments de regim especiau de tecnic o tecnica d’espòrt ena
especialitat de (remercar era especialitat)

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Vedruna, de Sallent, codi 08024984, per canvi de titularitat, amb efectes a partir del
primer dia del mes següent al de la seva
publicació al DOGC.
Les dades del nou titular són:
Nom: Fundació Privada Educativa VedrunaBarcelona.
NIF: G62894043.

(Nòm e cognòms) secretari/ària dera comission avaloraira des pròves especifiques
d’accès tath (remercatz eth nivèu) des ensenhaments de regim especiau de tecnic o
tecnica d’espòrt ena especialitat (remercatz
era especialitat) constituït en centre (nòm
deth centre) de (remercatz era localitat), eth
(dia) de (mes) de (an)

—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets del concert educatiu
subscrit amb el titular anterior. En conseqüència, el corresponent Servei Territorial del
Departament d’Educació efectuarà els tràmits necessaris per incloure les modificacions escaients en els documents administratius corresponents.

ANÈXE 4

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.

3706

Pel Decret 517/2006, de 5 de desembre
(DOGC núm. 4776, de 7.12.2006), es van
crear diversos col·legis d’educació infantil i
primària.
Mitjançant la Resolució EDU/4437/2006,
de 19 de desembre (DOGC núm. 4804, de
22.1.2007), es va disposar l’inici d’activitats
dels col·legis d’educació infantil i primària a
què es refereix el paràgraf anterior, amb les
especificacions que consten a l’annex de la
Resolució esmentada.
L’article 18.2 del Decret 67/1996, de 20
de febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996),
i la disposició addicional setena del Reial
decret 2112/1998, de 2 d’octubre (BOE
núm. 239, de 6.10.1998), estableixen que
els mestres que tinguin destinació definitiva
en un centre com a conseqüència de desglossament, desdoblament, transformació o
trasllat total o parcial d’altre o altres centres, comptaran, a efectes d’antiguitat en el
centre de destinació, la generada en el
centre d’origen.
Atès el que preveu l’article 3 de la Resolució EDU/4437/2006, de 19 de desembre,
esmentada, cal adoptar les mesures corresponents en relació amb el professorat com
a conseqüència del desglossament o la fusió
dels centres afectats.
Per tot això,

Resolc:
—1 Adscriure amb destinació definitiva la
funcionària del cos de mestres Dolors Rodriguez Sánchez, amb NIF 43392507V, en
el lloc de treball de l’especialitat d’educació
primària, al CEIP Roda de Ter, de Roda de
Ter, amb número de codi 08064787, creat
per desglossament del CEIP Mare de Déu

Núm. 1127

del Sòl del Pont, de Roda de Ter, amb codi
08023669, amb efectes del dia 1 de setembre de 2006.
—2 Mantenir al CEIP Roda de Ter l’antiguitat que tenia aquesta funcionària docent
al CEIP Mare de Déu del Sòl del Pont.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al 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 potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 2 de febrer de 2007
P. D.

(Resolució de 28.12.2006,
DOGC de 4.1.2007)
Joan Martí i García
Subdirector general de Plantilles,
Provisió i Nòmines
(07.025.078)

Resolc:
—1 Adscriure amb destinació definitiva les
funcionàries del cos de mestres als llocs de
treball que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució, amb efectes de l’1 de setembre de 2006.
—2 Mantenir en el centre al qual s’adscriuen l’antiguitat que tenien aquestes funcionàries docents en el centre d’origen.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la 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 potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, segons el que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 30 de gener de 2007
P. D.

(Resolució de 28.12.2006,
DOGC de 4.1.2007)
Joan Martí i Garcia
Subdirector general de Plantilles,
Provisió i Nòmines

ANNEX

Pel Decret 517/2006, de 5 de desembre
(DOGC núm. 4776, de 7.12.2006), es creen diversos col·legis d’educació infantil i
primària.

CEIP Celrà
Codi 17008471 - Celrà
Creat per desglossament progressiu del
CEIP L’Aulet, codi 17000913, de Celrà

Mitjançant la Resolució EDU/4437/2006,
de 19 de desembre (DOGC núm. 4804, de
22.1.2007), es disposa l’inici d’activitats dels
col·legis d’educació infantil i primària a què
fa referència el paràgraf anterior amb les especificacions que consten a l’annex de la
Resolució.

Adscripció amb destinació definitiva de les
funcionàries del cos de mestres:

Atès el que preveu l’article 3 de l’esmentada Resolució EDU/4437/2006, de 19 de
desembre, esmentada, cal adoptar les
mesures corresponents en relació amb el
professorat com a conseqüència del desglossament o fusió dels centres afectats,

Així mateix es notifica que disposa d’un
termini de 10 dies hàbils, comptats a partir
de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte
al DOGC, per poder contestar el plec de
càrrecs amb les al·legacions que consideri
convenients per a la seva defensa i aportar
els documents que consideri d’interès. També podrà sol·licitar la pràctica de les proves
que, per a la seva defensa, estimi necessàries, i se li facilitarà còpia de l’expedient si
la sol·licita.

Barcelona, 2 de febrer de 2007

RESOLUCIÓ EDU/293/2007, de 2 de febrer, d’adscripció amb destinació definitiva
de diverses funcionàries del cos de mestres.

L’article 18.2 del Decret 67/1996, de 20
de febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996),
estableix que els mestres que tinguin destinació definitiva en un centre com a conseqüència de desglossament, desdoblament,
transformació o trasllat total o parcial d’altre o altres centres, comptaran a efectes
d’antiguitat al centre de destinació la generada en el centre d’origen.

de 7 de novembre de 2006 a la senyora Pilar
Fernández Nieto, amb NIF: 36906862G,
funcionària docent del cos de professors
d’ensenyament secundari adscrita a l’IES
Infanta Isabel d’Aragó de Barcelona, i atès
que no ha estat possible practicar la notificació del plec de càrrecs formulat amb data
24 de gener de 2007, tramesa a l’adreça
indicada per la senyora Pilar Fernández Nieto, c. Lepanto, 364, 2n, 2a, de Barcelona,
es notifica a la persona interessada que, en
aplicació del que disposa l’article 59.5 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, el plec
de càrrecs és a la seva disposició a les
oficines de la Inspecció de Serveis del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, Via Augusta, 202-226, planta 5B,
08021 Barcelona, de dilluns a divendres en
horari d’oficina.

Serveis Territorials d’Educació a Girona

NIF: 040310350K.
Nom i cognoms: Dúnia Cervià Palomeras.
Especialitat: educació infantil.
NIF: 040303566E.
Nom i cognoms: Consol Riera Collell.
Especialitat: educació infantil.
(07.025.080)

EDICTE de 30 de gener de 2007, pel qual
es notifica el plec de càrrecs formulat en la
instrucció de l’expedient disciplinari incoat
per Resolució de 7 de novembre de 2006,
del secretari general del Departament d’Educació i Universitats, a la senyora Pilar Fernández Nieto.
En la tramitació de l’expedient disciplinari núm. G410-06-072, incoat per Resolució
3707

Antonio Cañoto Vázquez
Instructor de l’expedient
(07.030.142)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de serveis (exp. 0059/
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: 0059/07
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Serveis operatius per a centres de formació de persones adultes.
b) Termini d’execució: de l’1 de febrer al
31 de desembre de 2007, a excepció dels
mesos de juliol i agost.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma d’adjudicació: concurs
—4 Pressupost de licitació
Import total màxim dels serveis operatius
(inclou vigilància i neteja): 192.579,45 euros (IVA inclòs).
Import total serveis operatius: 154.423,20
euros, IVA inclòs. Preu hora serveis operatius: 14,80 euros.
Import total neteja: 38.156,25 euros, IVA
inclòs. Preu hora neteja: 15,00 euros.

Full de disposicions i actes administratius

—5 Garanties
Provisional: no es requereix
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació
—6 Requisits específics del contractista
Classificació:
Grup L, subgrup: 6 i categoria: a.
Grup M, subgrup: 2 i categoria: a.
Grup: U, subgrup: 1 i categoria: a.
En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es podrà
tenir en compte les societats que pertanyen
al grup, a efectes d’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, o de la corresponent classificació, en
el seu cas, de la persona jurídica dominant,
sempre i quan aquesta última acrediti que té
efectivament a la seva disposició els mitjans
de les esmentades societats necessaris per
a l’execució de contracte.
En el cas que es tracti d’empreses estrangeres comunitàries i les que siguin
membres d’Estats signataris de l’Acord
sobre Espai Econòmic Europeu que no estiguin classificades, acreditaran la solvència
econòmica mitjançant la documentació que
demostri que l’empresa té una xifra global
de negocis de 256.773 euros anuals, en els
darrers 3 exercicis i amb el justificant de
l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.
—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 40 punts.
b) Forma de realització dels treballs i qualitat del servei fins a 35 punts.
c) Per millores tècniques: fins a 25 punts.

—8 Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Departament d’Educació - Registre General
Domicili: Via Augusta, 202-226, planta
baixa
Localitat i codi postal: Barcelona, 08021
Telèfon: 93.400.69.00
Telefax: 93.400.69.87
Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/
p01.menu
Data límit d’obtenció de documents i informació: durant tot el període de presentació de proposicions.
—9 Presentació de les ofertes
Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Es fa constar que
si l’últim dia del termini és dissabte o festiu,
la presentació de proposicions es prorrogarà
fins al proper dia hàbil.
Hora límit: de dilluns a dijous de 9 hores
a 18 hores i divendres fins a les 14 hores
Documentació que cal presentar: la que
s’esmenta a la clàusula 7 del plec de clàusules administratives particulars.
Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació- Registre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8
d’aquest anunci.
Les proposicions també es podran trametre 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 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.
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
Entitat: Departament d’Educació - Serveis
Centrals.
Domicili: Via Augusta, 202-226.
Localitat: Barcelona.
Data: cinc dies naturals des de l’endemà
de l’acabament del termini de presentació
de les proposicions. Si el dia d’obertura de
proposicions és dissabte o festiu, el termini
es prorrogarà automàticament fins al següent dia hàbil.
En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de proposicions.
e) Hora: 10.00 h.
—11 Despeses d’anunci: l’import de
l’anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Barcelona, 6 de febrer de 2007
Maria Dolors Rius i Benito
Secretària general
(07.037.218)
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