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EDICTE de 12 de març de 2007, pel qual
es notifica la resolució del procediment dis-
ciplinari tramitat al senyor Julio Ribera To-
set.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la Resolució de 24 de gener
de 2007 de la secretària general de Educa-
ció per la qual es resol l’expedient discipli-
nari incoat al funcionari docent senyor Julio
Ribera Toset per Resolució de 22 de maig
de 2006, i d’acord amb el que es preveu a
l’article 32.5 del Reglament de règim disci-

plinari de la funció pública de l’Administra-
ció de la funció pública de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 243/1995, de
27 de juny, i a l’article 59.5 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, es no-
tifica a la persona interessada que la reso-
lució esmentada és a la seva disposició a
les oficines del Servei de Selecció de Per-
sonal Docent, Via Augusta, 202-226, plan-
ta 4 B, de Barcelona, de dilluns a divendres
en horari d’oficina.

Ultrapassats 10 dies, a comptar des de
l’endemà de la publicació d’aquest Edicte
al DOGC, se seguiran les actuacions opor-
tunes d’acord amb la normativa vigent.

Barcelona, 12 de març de 2007

Laura Franco i Minguell
Cap del Servei de Selecció
de Personal Docent

(07.071.039)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obra (exp. 0219/07).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 0219/07.

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

forma i ampliació del CEIP El Roser de
Sudanell (Segrià).

b) Termini d’execució: 9 mesos a comp-
tar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig a efectuar en un termini mà-
xim de 10 dies des de la data de formalit-
zació del contracte.

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

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
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—4 Pressupost de licitació
Import total: 337.853,98 euros (IVA in-

clòs), desglossat en les següents anualitats:
Any 2007: 190.000,00 euros.
Any 2008: 147.853,98 euros.
Aquesta despesa queda condicionada a

l’aprovació de l’acord de Govern autoritzant
la despesa pluriennal.

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

ció.

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

categoria d.
Les empreses estrangeres comunitàries

no classificades hauran de presentar els do-
cuments acreditatius de solvència econòmi-
ca, financera i tècnica que figuren a l’apar-
tat 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 perso-
nals, fins a 6 punts per mitjans materials
adequats al tipus d’execució i fins a 3 punts
pel programa de treball.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies naturals comptats 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 automàtica-
ment fins al següent dia hàbil.

En cas que es presentin proposicions per
correu, es comunicarà oportunament a les
persones interessades la data d’obertura de
proposicions.

e) Hora: 10.00 h.

—11 Despeses d’anunci
L’import de l’Anunci és a càrrec de l’em-

presa adjudicatària.

Barcelona, 8 de març de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.068.021)

RESOLUCIÓ EDU/755/2007, de 13 de
març, de modificació de la Resolució EDU/
418/2007, de 16 de febrer, per la qual es
nomenen els tribunals que han de jutjar el
procediment selectiu d’adquisició de noves
especialitats per a funcionaris docents.

Per la Resolució EDU/418/2007, de 16 de
febrer, es van nomenar els tribunals que han
de jutjar el procediment selectiu d’adquisi-
ció de noves especialitats per a funcionaris
docents (DOGC núm. 4827, de 22.2.2007),
d’acord amb el que estableix la base 5.3 de
la Resolució EDU/4320/2006, de 29 de
desembre (DOGC núm. 4794, de 8.1.2007),
per la qual es convoca el procediment se-
lectiu d’adquisició de noves especialitats per
a funcionaris docents.

La base 5.6 de la Resolució EDU/4320/
2006, de 29 de desembre, estableix que si
en el moment de l’inici de les proves algun
tribunal no ha pogut constituir-se després
d’haver esgotat tots els procediments pre-
vistos a aquests efectes, la Direcció Gene-
ral de Recursos del Sistema Educatiu adop-
tarà les mesures procedents per tal de
garantir el dret dels aspirants a la participa-
ció en el procediment selectiu.

Atès que el tribunal de les especialitats
de construccions civils i edificacions/orga-
nització i projectes de fabricació mecànica/
organització i projectes de sistemes ener-
gètics no s’ha pogut constituir amb els
membres nomenats per la Resolució EDU/
418/2007, de 16 de febrer,

Resolc:

Nomenar el senyor Josep Maria Soler Se-
gura nou membre del tribunal de les espe-

cialitats de construccions civils i edificaci-
ons/organització i projectes de fabricació
mecànica/organització i projectes de siste-
mes energètics.

Barcelona, 13 de març de 2007

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu

(07.072.175)

DECRET 67/2007, de 20 de març, pel qual
es regulen els ensenyaments de formació
professional inicial en la modalitat a distàn-
cia.

L’article 131.2.h) de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya atribueix a la Generalitat, en
matèria d’ensenyament no universitari, amb
relació als ensenyaments obligatoris i no
obligatoris que condueixen a l’obtenció d’un
títol acadèmic o professional amb validesa
a tot l’Estat, la competència exclusiva so-
bre els aspectes organitzatius dels ensenya-
ments en règim no presencial adreçats a
l’alumnat d’edat superior a la d’escolaritza-
ció obligatòria.

La possibilitat d’oferir aquests ensenya-
ments en la modalitat a distància ja es va
preveure a l’article 15 del Decret 332/1994,
de 4 de novembre, pel qual s’estableix l’or-
denació general dels ensenyaments de for-
mació professional específica a Catalunya.

Posteriorment, el Govern de la Generali-
tat de Catalunya va aprovar, el dia 27
d’agost de 2002, el Pla General de Forma-
ció Professional a Catalunya, el qual fou con-
sensuat entre l’Administració i els agents
socials i econòmics. Entre els objectius
d’aquest Pla hi ha el d’establir mesures per
facilitar l’accés de les persones a la forma-
ció, especialment d’aquelles amb més difi-
cultats, amb risc d’exclusió social i/o amb
discapacitats.

En aquest context, la modalitat a distàn-
cia, també anomenada no presencial, que
regula aquest Decret pretén fomentar que
hi hagi més persones formades i amb major
qualificació a fi i efecte d’afavorir la seva
inserció, reinserció o progressió laboral i la
seva contractació o promoció per part de
les empreses.

Aquesta regulació incorpora també l’ex-
periència obtinguda mitjançant la Resolució
EDC/3353/2005, de 18 de novembre, per
la qual s’implanta, amb caràcter experimen-
tal, l’oferta de la modalitat de formació pro-
fessional a distància en el curs 2005-2006.

Per tot això exposat, a proposta del con-
seller d’Educació, i d’acord amb el dicta-
men de la Comissió Jurídica Assessora,

Decreto:

Article 1. Objecte
1.1 L’objecte d’aquest Decret és regu-

lar la implantació i l’organització dels ense-
nyaments de formació professional inicial en
la modalitat a distància.
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1.2 En tot allò que no es regula expres-
sament en aquest Decret són d’aplicació les
normes que amb caràcter general regulen
els ensenyaments de formació professional.

Article 2. Ordenació acadèmica
2.1 El currículum i els requisits de pro-

fessorat dels cicles formatius que s’impar-
teixin en la modalitat a distància són els
establerts a l’ordenació general de la forma-
ció professional inicial.

2.2 La relació màxima de professorat/
alumnat en la modalitat a distància s’ha
d’establir pel Departament d’Educació per
a cada crèdit.

Article 3. Autorització i implantació
Correspon al Departament d’Educació en

relació amb els ensenyaments de formació
professional en la modalitat a distància:

a) La implantació en els centres educa-
tius públics que determini.

b) L’autorització de la modalitat a distàn-
cia a centres privats, d’acord amb els re-
quisits que s’estableixin, d’aquells cicles
formatius de formació professional inicial
que tinguin autoritzats per impartir en la
modalitat presencial.

Article 4. Tipus de crèdits
4.1 Els crèdits lectius dels cicles forma-

tius de formació professional es classifiquen,
a efectes d’impartició, en els tipus següents:

Crèdits “A”, es poden impartir tant de for-
ma presencial com a distància.

Crèdits “B”, es poden impartir únicament
de forma presencial.

4.2 En la modalitat de formació profes-
sional a distància s’ofereixen els crèdits de
tipus “A”.

4.3 De cada cicle formatiu que s’oferei-
xi en la modalitat a distància s’ha d’especi-
ficar el tipus d’impartició, “A” o “B”, de cada
crèdit lectiu.

4.4 Per als centres educatius públics
s’establiran les mesures necessàries per
possibilitar, i si escau coordinar, entre el
centre on es cursen els crèdits a distància
i el centre on es cursen de forma presenci-
al, la compleció de tots els crèdits lectius i
del crèdit de formació en centres de treball
que constitueixen un cicle formatiu.

Article 5. Edat de l’alumnat
5.1 Poden accedir als ensenyaments de

formació professional en la modalitat a dis-
tància les persones que tinguin complerts
els 18 anys o bé els compleixin durant l’any
natural en què es matriculen.

5.2 Amb caràcter excepcional poden
accedir als cicles formatius de grau mitjà,
en la modalitat a distància, les persones que
posseeixin el títol de graduat en educació
secundària obligatòria i tinguin com a mí-
nim 16 anys complerts en l’any natural en
què es matriculen, i que acreditin trobar-se
en alguna de les situacions següents:

a) Treballar.
b) Tenir cura d’altres persones.
c) Concurrència de circumstàncies ex-

cepcionals que li impedeixin o dificultin el
seguiment dels ensenyaments presencials.
Les sol·licituds excepcionals es resoldran pel
director o la directora del centre on la per-
sona es vulgui matricular.

Article 6. Requisits acadèmics
L’alumnat que vulgui accedir als ensenya-

ments de formació professional en la mo-
dalitat a distància ha de reunir els requisits
necessaris per accedir a la formació profes-
sional inicial.

Article 7. Incompatibilitats
7.1 En el mateix curs acadèmic una per-

sona no pot matricular-se en més d’una mo-
dalitat del mateix crèdit.

7.2 En el mateix curs acadèmic una per-
sona pot cursar crèdits diferents d’un ma-
teix cicle formatiu, distribuïts entre les mo-
dalitats presencial i a distància.

7.3 En el mateix curs acadèmic no es
pot cursar un crèdit, bé sigui en la modali-
tat presencial, bé en la modalitat a distàn-
cia, i fer la inscripció pel mateix crèdit a les
proves d’obtenció dels títols de formació
professional.

Article 8. Admissió i reserva de places
8.1 L’admissió d’alumnat als centres de

titularitat del Departament d’Educació, en
cas que hi hagi més demanda que places,
es regeix per la major qualificació de l’acre-
ditació acadèmica requerida en el procés
d’admissió.

8.2 En les processos d’admissió als
centres de titularitat del Departament d’Edu-
cació, per afavorir l’accés a la formació
professional de les persones discapacita-
des, es reservaran el 5% de les places ofer-
tes de cada crèdit.

Així mateix, per afavorir l’accés a la for-
mació professional de les persones amb di-
ficultats especials per fer-los en la modali-
tat presencial, es podrà establir una reserva
d’entre el 3 i el 5% de les places ofertes de
cada crèdit.

8.3 Les places reservades no ocupades
al final del període matriculació s’acumula-
ran a la resta de places ofertes.

8.4 A la normativa reguladora dels pro-
cessos d’admissió d’alumnat es fixarà el
percentatge de places de cadascuna de les
reserves previstes en aquest article, els
mitjans d’acreditació documental de les cir-
cumstàncies al·legades i de les causes que
suposin dificultat especial als efectes pre-
vistos a l’apartat anterior.

Article 9. Preinscripció i matrícula
Els centres educatius han de fer pública

la previsió de places vacants per crèdits.
La preinscripció i la matricula s’ha de fer

per crèdits.
Els centres educatius poden establir un o

dos períodes de preinscripció i matrícula
dins d’un curs acadèmic.

Article 10. Distribució temporal dels crèdits
Els crèdits es poden distribuir:
a) Durant un semestre del mateix curs, o
b) Durant dos semestres del mateix

curs, o
c) Durant dos semestres en dos cursos

consecutius. En aquest darrer cas s’han de
prendre les mesures adients pel que fa al
manteniment de la informació relativa al
procés d’avaluació de l’alumnat.

Article 11. Canvis de modalitat
Es pot canviar de la modalitat a distància

a la presencial, o a l’inrevés, en el següent
període de preinscripció.

Article 12. Convocatòries
De cada crèdit hi ha un nombre màxim

de dues convocatòries per període lectiu,
la convocatòria ordinària i la convocatòria
extraordinària de recuperació.

Article 13. Avaluació
13.1 L’avaluació de l’aprenentatge de

l’alumnat es farà per crèdits.
13.2 El procés d’avaluació de cada crè-

dit és continu i conclou amb l’avaluació fi-
nal del crèdit en la qual, com a resultat de
les activitats d’avaluació fetes per l’alumnat,
es determina la qualificació obtinguda.

Article 14. Permanència
14.1 Als centres de titularitat del Depar-

tament d’Educació s’han d’aplicar els crite-
ris següents:

La permanència màxima en el mateix crè-
dit és de quatre convocatòries, sumant les
ordinàries i les extraordinàries.

La presentació a les convocatòries extra-
ordinàries és voluntària.

El nombre màxim de matrícules consecu-
tives d’un mateix crèdit és de tres.

A l’alumnat que vulgui cursar de nou el
mateix crèdit se li reserva plaça en el crèdit
fins a esgotar el nombre màxim de convo-
catòries.

Un cop esgotat el nombre màxim de ma-
trícules consecutives, l’alumnat pot partici-
par en el procediment general d’admissió.

14.2 Als centres d’altres titularitats els
criteris de permanència els determina i els
fa públics el seu titular.

14.3 La Direcció General d’Ensenya-
ments Professionals, Artístics i Especialitzats
pot autoritzar, amb la sol·licitud prèvia mo-
tivada de l’alumne o alumna que acrediti la
concurrència de causes excepcionals, la
presentació a una cinquena convocatòria.

Article 15. Consideració i còmput de l’alum-
nat

L’alumnat matriculat en la modalitat a dis-
tància té la consideració d’alumne/a del
centre a tots els efectes, llevat d’aquells que,
per la naturalesa d’aquesta modalitat, no
correspongui computar.

Article 16. Preu públic
La matrícula en centres educatius de ti-

tularitat del Departament d’Educació està
sotmesa als preus públics que es puguin
establir, per a cada crèdit, en concepte de
matrícula i material didàctic.

Article 17. Inspecció
La Inspecció d’Educació supervisa i as-

sessora el desplegament dels ensenya-
ments de formació professional en la mo-
dalitat a distància d’acord amb els criteris
establerts per la Direcció General d’Ense-
nyaments Professionals, Artístics i Especia-
litzats.

Disposició addicional

Única
S’autoritza el Departament d’Educació

per:
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a) Preveure una oferta específica de for-
mació del professorat de formació professi-
onal adaptada a la modalitat a distància.

b) Establir les instruccions d’organització
i funcionament dels ensenyaments de for-
mació professional inicial en la modalitat a
distància, les de desenvolupament de la for-
mació en centres de treball, i regular els
requisits d’espais, equipaments, recursos,
professorat i materials curriculars adequats
que garanteixin la qualitat d’aquests ense-
nyaments.

c) Establir les instruccions, pel que fa als
centres públics, per tal de facilitar a l’alum-
nat de la modalitat a distància la realització
de pràctiques formatives en tallers, labora-
toris i instal·lacions específiques dels cen-
tres públics de formació professional.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor als vint
dies de la seva publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 20 de març de 2007

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.071.075)

RESOLUCIÓ EDU/756/2007, de 15 de
març, de citació a termini d’interessats en
el recurs contenciós administratiu núm. 944/
2006, interposat per la Sra. M. Concepció
García Moyano.

En compliment del que ha ordenat el Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya,
Sala Contenciosa Administrativa, Secció 4a,
en el recurs contenciós administratiu núm.
944/2006, interposat per la Sra. M. Concep-
ció García Moyano;

D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, en relació amb l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic 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 pu-
blicació d’aquesta Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenci-
ós administratiu núm. 944/2006, interposat
contra la Resolució EDU/2412/2006, de 17
de juliol, per la qual es fan públiques les
llistes d’aspirants que han superat les pro-
ves per a la provisió de places docents
convocades mitjançant la Resolució EDC/
137/2006, de 26 de gener.

—2 Donar publicitat a aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al
DOGC.

Barcelona, 15 de març de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.066.118)

EDICTE de 13 de març de 2007, de noti-
ficació de la Resolució de 15 de gener de
2007, del director general de Recursos del
Sistema Educatiu, relativa a la incoació d’un
expedient administratiu contradictori i no
disciplinari a la senyora Maria Àngels Pla-
nas Cisterna.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la Resolució de 15 de gener
de 2007, del director general de Recursos
del Sistema Educatiu, d’incoació d’un ex-
pedient administratiu contradictori i no dis-
ciplinari, a la senyora Maria Àngels Planas
Cisterna, es notifica a la persona interessa-
da que, en aplicació del que disposa l’arti-
cle 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, la resolució d’incoació és a la seva
disposició a les oficines de la Subdirecció
General de Gestió del Personal Docent del
Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, Via Augusta 202-226, planta
4B, 08021 de Barcelona, de dilluns a diven-
dres en horari d’oficina, amb l’advertiment
de què si no compareix dins del termini de
10 dies hàbils, comptats a partir de l’ende-
mà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC, se seguiran les actuacions oportu-
nes d’acord amb la normativa vigent.

Barcelona, 13 de març de 2007

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu

(07.072.169)

RESOLUCIÓ EDU/780/2007, de 6 de març,
per la qual es declara el cessament d’acti-
vitats de la llar d’infants privada L’Esquitx,
de Manresa.

Per la Resolució de 4 de maig de 2006
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants privada L’Es-
quitx, de Manresa, que es va haver de no-
tificar mitjançant l’Edicte de 24 d’agost de
2006 (DOGC núm. 4767, de 23.11.2006).

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

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

règim d’autorització dels centres docents
privats, i un cop comprovat que el centre
ha deixat de funcionar durant un període de
temps superior a un curs acadèmic sense
haver sol·licitat el cessament d’activitats,

Resolc:

—1 Declarar el cessament d’activitats de
la l lar  d’ infants pr ivada L’Esquitx,  de
Manresa, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, abans del re-
curs contenciós administratiu, davant l’òr-
gan 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 dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 6 de març de 2007

P. D. (Resolució EDU/4208/2006, de 21.12,
DOGC de 22.12.2006)

Camil Fortuny i Recasens
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

ANNEX

COMARCA DEL BAGES

Serveis Territorials: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Manresa.
Codi: 08048617.
Denominació: L’Esquitx.
Adreça: c. Pau Casals, s/n.
Titular: Llar d’Infants L’Esquitx, SCCL.
NIF: F08776908.

El cessament d’activitats de la llar d’in-
fants privada L’Esquitx, de Manresa, té efec-
tes des de la fi del curs 2003-04.

(07.057.147)

RESOLUCIÓ EDU/781/2007, de 6 de març,
per la qual es declara el cessament d’acti-
vitats de la llar d’infants privada L’Esquitx,
de Moià.

Per la Resolució de 19 de desembre de
2006 es va iniciar d’ofici l’expedient de
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cessament d’activitats de la llar d’infants
privada L’Esquitx, de Moià.

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

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
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, i un cop comprovat que el centre
ha deixat de funcionar durant un període de
temps superior a un curs acadèmic sense
haver sol·licitat el cessament d’activitats,

Resolc:

—1 Declarar el cessament d’activitats de
la llar d’infants privada L’Esquitx, de Moià,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, abans del re-
curs contenciós administratiu, davant l’òr-
gan que va dictar l’acte, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, segons el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment
administratiu comú o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 6 de març de 2007

P. D. (Resolució EDU/4208/2006, de 21.12,
DOGC de 22.12.2006)

Camil Fortuny i Recasens
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

ANNEX

COMARCA DEL BAGES

Serveis Territorials: Barcelona II (comar-
ques).

Municipi: Moià.

Codi: 08054010.
Denominació: L’Esquitx.
Adreça: c. Esperanto, 15.
Titular: Associació pro Escola Bressol Es-
quitx de Moià.
NIF: G08919607.

El cessament d’activitats de la llar d’in-
fants privada L’Esquitx, de Moià, té efectes
des de la fi del curs 2004-05.

(07.057.148)

RESOLUCIÓ EDU/782/2007, de 6 de març,
per la qual s’autoritza el cessament d’acti-
vitats de la llar d’infants privada Mireia, de
l’Hospitalet de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da al Departament d’Educació per la titular
de la l lar d’ infants pr ivada Mireia, de
l’Hospitalet de Llobregat, en petició d’auto-
rització de cessament d’activitats, es va
instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de
la llar d’infants privada Mireia, de l’Hospitalet
de Llobregat, les dades bàsiques de la qual
són:

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Mireia.
Codi: 08050077.
Titular: Maria Molina Molina.
NIF del titular: 38472754X.
El cessament d’activitats té efectes des

de la fi del curs 2004-05.

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

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

Així mateix, previ al recurs contenciós ad-
ministratiu, poden interposar recurs de re-
posició davant l’òrgan que ha dictat l’acte,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació, 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 pro-
cediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 6 de març de 2007

P. D. (Resolució EDU/4208/2006,
de 21 de desembre, DOGC de 22.12.2006)

Camil Fortuny i Recasens
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

(07.057.150)

RESOLUCIÓ EDU/783/2007, de 6 de març,
per la qual es declara el cessament d’acti-
vitats del centre docent privat Centre d’Es-
tudis Musicals del Berguedà l’Espill, de
Berga.

Per la Resolució de 19 de desembre de
2006 es va iniciar d’ofici l’expedient de
cessament d’activitats del centre docent
privat Centre d’Estudis Musicals del Bergue-
dà l’Espill, de Berga.

Atès que s’ha exhaurit el termini previst
que per a l’audiència a l’interessat marca
l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, sense que s’hagin presen-
tat les al·legacions corresponents;

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’Educació; el De-
cret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es
regulen les escoles de música i de dansa, i
el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Declarar el cessament d’activitats del
centre docent privat Centre d’Estudis Mu-
sicals del Berguedà l’Espill, de Berga, en els
termes que s’especi f iquen a l ’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
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ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 6 de març de 2007

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

Camil Fortuny i Recasens
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

ANNEX

COMARCA DEL BERGUEDÀ

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Berga.
Localitat: Berga.
Codi: 08039999.
Denominació: Centre d’Estudis Musicals del
Berguedà l’Espill.
Adreça: c. Ciutat, 16, 1r.
Titular: Centre d’Estudis Musicals del Ber-
guedà L’Espill, SCCL.
NIF: F08968604.

El cessament d’activitats del centre do-
cent privat Centre d’Estudis Musicals del
Berguedà l’Espill, de Berga, té efectes des
de la fi del curs 2004-2005.

(07.057.151)

RESOLUCIÓ EDU/784/2007, de 14 de
març, per la qual s’atribueix una nova de-
nominació específica a diversos col·legis
d’educació infantil i primària.

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

Havent-se comprovat als expedients es-
mentats que els centres compleixen els re-
quisits que exigeix l’article 6 de l’annex del
Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament orgànic dels centres
docents públics que imparteixen educació
infantil i primària;

Per tot això,

Resolc:

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

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 14 de març de 2007

P. D. (Resolució de 21.12.2006,
DOGC de 22.12.2006)

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
A BARCELONA II (COMARQUES)

Comarca: Maresme.
Municipi: Vilassar de Mar.
Unitat de població: Vilassar de Mar.
Codi de centre: 08058374.
Adreça: c. de Santa Eulàlia, 101-103.
Denominació específica actual: Vilassar de
Mar.
Nova denominació específica: Els Alocs.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
AL VALLÈS OCCIDENTAL

Comarca: Vallès Occidental.
Municipi: Rubí.
Unitat de població: Rubí.
Codi de centre: 08064076.
Adreça: c. de Joaquim Blume, 30.
Denominació específica actual: La Perla.
Nova denominació específica: Rivo Rubeo.

(07.064.017)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de consultoria i assistèn-
cia per a la redacció d’un projecte d’obres
i posterior direcció (exp. 0561/07).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 0561/07.

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

projecte bàsic i d’execució, de l’estudi de
seguretat i salut, de l’estudi topogràfic i
geotècnic, estudi de patologies, aixecament
de plànols, projecte d’activitats per a la lli-
cència ambiental i posterior direcció de les
obres d’ampliació fins a 2 línies del CEIP El
Sole l l  de La Palma de Cervel ló (Baix
Llobregat).

b) Termini d’execució:
— El termini de redacció serà de 6 mesos des
de la data de formalització del contracte.

— El termini de direcció de les obres serà
el que resulti del contracte d’execució de
les obres, quedant condicionat a l’adjudi-
cació de les mateixes, en el benentès que
finalitzarà després d’haver-se formulat i pre-
sentat la corresponent liquidació.

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

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

—4 Pressupost base de l ic i tac ió:
171.127,95 euros, IVA inclòs, d’acord amb
els següents imports:
— Redacció del projecte: 124.275,79 eu-
ros, IVA inclòs.
— Direcció de les obres: 46.852,16 euros,
IVA inclòs.

L’import corresponent a la direcció de les
obres queda condicionat a l’existència de
crèdit adequat i suficient al pressupost cor-
responent i a l’execució de les obres.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Per participar en aquest procediment es

requereix acreditar, com a mínim, la redac-
ció d’un projecte d’obres de tipus general
durant els últims 3 anys.

Els documents necessaris per acreditar
la solvència econòmica, financera i tècnica
són els enunciats a la clàusula 9.3.5 i 9.3.6
del plec de clàusules administratives parti-
culars.

—7 Criteris de selecció dels participants
(fase 1)

a) Relació dels projectes d’obres dins
l’àmbit educatiu, de promoció pública o pri-
vada, que hagi redactat en els últims tres
anys la persona o persones que es desig-
nin per a aquesta licitació com a responsa-
bles del projecte, fins un total màxim de 50
punts.

b) Relació dels projectes d’obres de ti-
pus general que hagi redactat en els últims
tres anys la persona o persones designa-
des per a aquesta licitació com a responsa-
bles del projecte, fins un total màxim de 35
punts. En aquest apartat, el licitador haurà
d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

3) Descripció de l’equip tècnic col·-
laborador propi o extern al licitador que par-
ticiparà en el contracte: fins a 15 punts.

—8 Criteris de valoració de les proposici-
ons (fase 2)

a) Proposta tècnica arquitectònica (me-
mòria descriptiva) i proposta gràfica: fins a
60 punts.

b) Reducció del preu: Fins a 30 punts.
c) Direcció de l’obra: Fins a 10 punts.

—9 Obtenció de documentació i informa-
ció

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

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

c) Codi postal i localitat: 08021 Bar-
celona.

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

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

informació: durant tot el període de presen-
tació de les sol·licituds de participació.

—10 Presentació de les sol·licituds de
participació

a) Data límit de presentació de les sol·li-
cituds de participació: 15 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 sol·licituds es prorrogarà
fins al proper dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a la clàusula novena del plec de
clàusules administratives particulars.

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

tre General.
Domicili: Via Augusta, 202-226, planta

baixa.
Localitat i codi postal: Barcelona 08021.
Horari: de 9.00 a 14.00 hores.
Les proposicions també es poden trame-

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data i hora
d’imposició de la tramesa a l’oficina de
correus i anunciar a l’òrgan de contractació
la remissió de l’oferta mitjançant fax o tele-
grama durant el mateix dia.

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

e) Nombre previst d’empreses a les
quals es pretén convidar a presentar pro-
posicions: 5.

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

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: l’endemà de l’acabament del ter-

mini de presentació de les proposicions. Si
el dia d’obertura és dissabte o festiu, el
termini es prorrogarà automàticament fins
al següent dia hàbil. En el cas que les pro-
posicions es presentin per correus, es co-
municarà oportunament als interessats la
data d’obertura de proposicions.

e) Hora: 10 hores.

—12 Despeses de l’anunci: l’import de
l’anunci serà a càrrec de l’adjudicatari.

Barcelona, 13 de març de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.073.138)

EDICTE de 16 de març de 2007, pel qual
es notifica la resolució d’incoació d’expedi-
ent disciplinari al senyor Julio Ribera Toset.

Atès que no ha estat possible practicar
la notificació de la resolució de 21 de fe-
brer de 2007, de la secretària general del

Departament d’Educació, per la qual s’in-
coa expedient disciplinari a l’interí docent
Sr. Julio Ribera Toset, DNI 78065239L, de
Balaguer (Lleida), es notifica a la persona
interessada que, en aplicació del que dis-
posa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, la resolució d’in-
coació és a la seva disposició a les ofici-
nes de la Subdirecció General de la Inspec-
ció de Serveis del Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya, Via Augus-
ta, 202-226, planta 5B, 08021 Barcelona,
de dilluns a divendres en horari d’oficina, i
que se la cita perquè el primer dimarts, ul-
trapassades 48 hores després de la publi-
cació d’aquest Edicte al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, comparegui a les
11 hores 30 minuts, a la planta 5B de la
Via Augusta, núm. 202, 08021 Barcelona,
a fi de prendre-li declaració en relació amb
l’expedient disciplinari que es notifica per
aquest Edicte.

Passats deu dies, a comptar des de l’en-
demà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC, se seguiran les actuacions oportu-
nes d’acord amb la normativa vigent.

Barcelona, 16 de març de 2007

Francesca Roget Paijà
Instructora de l’expedient

(07.074.186)
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