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ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 0664/07).

—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: 0664/07.

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

jament de la façana de l’IES La Llauna de
Badalona (Barcelonès).

b) Termini d’execució: 3 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 a comptar des de la data de
formalització del contracte.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 250.770,47 euros, IVA inclòs.

—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 e.
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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 Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és dissabte o
festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: 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’esmenta
en el plec de clàusules, durant el mateix dia.

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

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

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 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, 28 de març de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.088.024)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 0781/07).

—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: 0781/07.

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

posició del paviment de les plantes soterrà-
nies destinades a l’aparcament de vehicles,
a l’edifici de la Via Augusta, 202-226, de
Barcelona, seu dels serveis centrals del
Departament d’Educació.

b) Termini d’execució: Les obres s’hau-
ran de portar a terme durant els mesos de
juliol i agost d’aquest any. Per tant, l’últim
dia hàbil del mes de juny s’efectuarà l’acta
de comprovació del replanteig, havent-se de
formalitzar el contracte amb anterioritat a
aquesta data.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 119.139,92 euros, IVA inclòs.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Documentació acreditativa de solvència

econòmica, financera i tècnica que consta
a l’apartat G del quadre de característiques
del plec de clàusules administratives parti-
culars. L’empresa ha de demostrar que té
un xifra global de negocis durant els últims
tres exercicis d’un mínim de 60.000,00
euros anuals.

Classificació optativa: grup C, subgrup 6,
categoria D.

La seva presentació és potestativa i úni-
cament a efectes de dispensa de presentar
la documentació acreditativa de la solvèn-
cia econòmica, financera i tècnica de l’em-
presa.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 40 punts.
b) Memòria constructiva i programa de

treball: fins a 30 punts, d’acord amb els se-
güents aspectes:

Programa de Treball: fins a 18 punts.
Compromís de l’empresa de posar a peu

d’obra amb caràcter permanent i dedicació
exclusiva, com a mínim un tècnic titulat i un
encarregat d’obra com a responsable: fins
a 7 punts.

Millores proposades en relació amb els
materials a emprar: fins a 5 punts.

c) Reducció de termini: fins a 20 punts.
d) Per anys addicionals de garantia

oferts: fins a 10 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

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

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

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

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

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és dissabte o
festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: 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.
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—11 Despeses d’anunci
L’import de l’Anunci és a càrrec de l’em-

presa adjudicatària.

Barcelona, 29 de març de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.089.015)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 0136/07).

—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: 0136/07.

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

forma i rehabilitació dels sanitaris de l’edi-
fici de la Via Augusta 202-226 de Barcelona,
seu dels Serveis Centrals del Departament
d’Educació.

b) Termini d’execució: 6 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.

—4 Pressupost de licitació
Import total: 730.721,21 euros, IVA inclòs.

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

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

categoria e.
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 40 punts.
b) Reducció de termini: fins a 30 punts.
c) Per anys addicionals de garantia oferts:

fins a 15 punts.
d) Memòria constructiva i programa de

treball: fins a 15 punts.
—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

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

p01.menu.

g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

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

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

b) Hora límit: 14.00 h.
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, 29 de març de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.089.014)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 0604/07).

—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: 0604/07.

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

modelació i ampliació 3 unitats (1ª fase) del
CEIP Marinada de Vilanova de Bellpuig (Pla
d’Urgell).

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.

—4 Pressupost de licitació
Import total: 287.468,79 euros, IVA inclòs,

desglossat en les anualitats següents:
Any 2007: 165.199,70 euros, IVA inclòs.
Any 2008: 122.269,09 euros, IVA inclòs.
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.



Full de disposicions i actes administratius

3990

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, 29 de març de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.088.193)

RESOLUCIÓ EDU/999/2007, de 22 de
març, per la qual s’implanten determinats
ensenyaments en diversos col·legis d’edu-
cació infantil i primària.

L’estudi del mapa escolar aconsella la re-
estructuració de l’oferta d’ensenyaments
per tal d’adequar-la a les necessitats edu-
catives i al millor aprofitament dels recursos
disponibles.

El capítol II del títol I de la Llei orgànica 2/
2006, de 3 de maig, d’educació, regula
l’educació primària.

Per tal d’adequar l’oferta d’aquests en-
senyaments a les necessitats educatives,

Resolc:

—1 Implantar els ensenyaments d’educa-
ció primària als col·legis d’educació infantil
i primària que es detallen a l’annex d’aques-
ta disposició.

—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 Justí-

cia de Catalunya, en el termini de dos me-
sos a comptar de l’endemà de la seva pu-
blicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa 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, 22 de març de 2007

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

Francesc Vida i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu

ANNEX

Ensenyaments que s’implanten

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A
BARCELONA I (CIUTAT)

Comarca: Barcelonès
Municipi: Barcelona.
Denominació: CEIP Eulàlia Bota.
Codi de centre: 08060873.
Ensenyaments que s’implanten: educació
primària.

Denominació: CEIP Pere IV.
Codi de centre: 08062675.
Ensenyaments que s’implanten: educació
primària.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A
BARCELONA II (COMARQUES)

Comarca: Garraf
Municipi: Cubelles.
Denominació: CEIP Vora del Mar.
Codi de centre: 08060927.
Ensenyaments que s’implanten: educació
primària.

Comarca: Osona
Municipi: Manlleu.
Denominació: CEIP Quatre Vents.
Codi de centre: 08060964.
Ensenyaments que s’implanten: educació
primària.

Comarca: Vallès Oriental
Municipi: Lliçà d’Amunt.
Denominació: CEIP Rosa Oriol Anguera.
Codi de centre: 08060940.
Ensenyaments que s’implanten: educació
primària.

Municipi: Mollet del Vallès.
Denominació: CEIP cal Músic.
Codi de centre: 08060988.
Ensenyaments que s’implanten: educació
primària.

Municipi: Mollet del Vallès.
Denominació: CEIP Can Besora.
Codi de centre: 08053406.
Ensenyaments que s’implanten: educació
primària.

Municipi: Santa Maria de Palautordera.
Denominació: CEIP Matagalls.
Codi de centre: 08062811.
Ensenyaments que s’implanten: educació
primària.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ AL
BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Comarca: Baix Llobregat
Municipi: Molins de Rei.
Denominació: CEIP La Sínia.
Codi de centre: 08061610.
Ensenyaments que s’implanten: educació
primària.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ AL
VALLÈS OCCIDENTAL

Comarca: Vallès Occidental
Municipi: Terrassa.
Denominació: CEIP Ponent.
Codi de centre: 08062687.
Ensenyaments que s’implanten: educació
primària.

(07.072.179)

RESOLUCIÓ EDU/1000/2007, de 28 de
març, per la qual es modifica l’adscripció
de centres docents sostinguts amb fons
públics als efectes del procediment d’ad-
missió d’alumnes.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació (LOE), estableix que en els pro-
cediments d’admissió d’alumnes en els cen-
tres sostinguts amb fons públics, que im-
parteixen educació primària o educació
secundària obligatòria o batxillerat, en cas
que no hi hagi places suficients, tindran pri-
oritat aquells alumnes que procedeixin dels
centres que tinguin adscrits.

El Decret 252/2004, d’1 d’abril, pel qual
s’estableix el procediment d’admissió
d’alumnat als centres docents en els ense-
nyaments sufragats amb fons públics, dis-
posa que l’adscripció de centres que dis-
posa la legislació vigent es pot establir entre
centres que imparteixen educació infantil i
educació primària, entre centres que impar-
teixen educació primària i educació secun-
dària obligatòria i entre centres que impar-
teixen educació secundària obligatòria i
batxillerat, exclosa la modalitat d’arts, sem-
pre que, en cada cas, ambdós ensenya-
ments siguin sufragats amb fons públics i
que els centres a adscriure estiguin ubicats
en el mateix municipi que el centre recep-
tor, llevat que en aquest municipi no hi hagi
oferta dels ensenyaments corresponents.

La contínua evolució de la col·lectivitat es-
colar fa aconsellable revisar les adscripci-
ons per adaptar-les a les necessitats d’es-
colarització.

En aquest sentit, acreditat el compliment
dels requisits que estableix la normativa
vigent, i d’acord amb les propostes formu-
lades pels directors dels serveis territorials
del Departament d’Educació,
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Resolc:

—1 Modificar l’adscripció dels centres do-
cents que imparteixen educació primària als
centres docents públics d’educació secun-
dària obligatòria en els termes de l’annex.

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

Barcelona, 28 de març de 2007

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu

ANNEX

Adscripció d’educació primària a educació
secundària obligatòria

Comarca: Baix Camp

Zona d’adscripció: Les Borges del Camp.

Educació secundària obligatòria
Codi: 43010578. Centre: IES Baix Camp
Nord (Riudoms).

Educació primària
Codi: 43000184. Centre: CEIP Teresa Sal-
vat i Llauradó - ZER Baix Camp Nord
(L’Aleixar).
Codi: 43000214. Centre: CEIP Josep Fusté
(Alforja).
Codi: 43000627. Centre: CEIP Rocabruna
(Les Borges del Camp).
Codi: 43000640. Centre: CEIP Mare de Déu
de la Candela - ZER Baix Camp Sud
(Botarell).
Codi: 43005376. Centre: CEIP Puigmarí -
ZER Baix Camp Sud (Duesaigües).
Codi: 43005558. Centre: CEIP Sant Mateu
- ZER Baix Camp Sud (Riudecanyes).
Codi: 43005561. Centre: CEIP Mare de Déu
del Roser - ZER Baix Camp Nord (Riu-
decols).
Codi: 43010621. Centre: CEIP Cingle Roig-
ZER Baix Camp Nord (Vilaplana).

Zona d’adscripció: Riudoms.

Educació secundària obligatòria
Codi: 43007658. Centre: IES Joan Guinjoan
i Gispert (Riudoms).

Educació primària
Codi: 43001607. Centre: CEIP Josep M. So-
ler i Gené (Montbrió del Camp).
Codi: 43002752. Centre: CEIP Beat Bona-
ventura Gran (Riudoms).
Codi: 43005121. Centre: CEIP Santa Cate-
rina - ZER Baix Camp Sud (Vinyols i els
Arcs).

Comarca: Garrigues

Zona d’adscripció: La Granadella.

Educació secundària obligatòria
Codi: 25007499. Centre: IES l’Olivera (La
Granadella).

Educació primària
Codi: 25001126. Centre: CEIP Vallmajor -
ZER Elaia (Bovera).
Codi: 25001710. Centre: CEIP de la Grana-
della - ZER Elaia (La Granadella).
Codi: 25001916. Centre: CEIP L’Espígol -
ZER Garrigues Altes (Juncosa).
Codi: 25003019. Centre: CEIP Arc d’Adà -
ZER L’Oliver (Llardecans. Segrià).
Codi: 25003676. Centre: CEIP Els Set Focs
- ZER Elaia (Bellaguarda).
Codi: 25004115. Centre: CEIP La Roca -
ZER L’Eral (Sarroca de Lleida. Segrià).
Codi: 25004231. Centre: CEIP del Soleràs
- ZER Garrigues Altes (El Soleràs).
Codi: 25004619. Centre: CEIP Joan Benet
i Petit - ZER Garrigues Altes (Els Torms).

Comarca: Gironès

Zona d’adscripció: Girona 1.

Educació secundària obligatòria
Codi: 17005042. Centre: IES Carles Rahola
i Llorens (Girona).
Codi: 17004499. Centre: IES Narcís Xifra i
Masmitjà (Girona).

Educació primària
Codi: 17001887. Centre: CEIP Carme Au-
guet (Girona).
Codi: 17008286. Centre: CEIP Domeny (Gi-
rona).
Codi: 17001425. Centre: CEIP Eiximenis (Gi-
rona).
Codi: 17001450. Centre: CEIP Joan Brugue-
ra (Girona).
Codi: 17001486. Centre: CEIP Montjuïc (Gi-
rona).
Codi:  17003422. Centre:  CEIP Taia là
(Girona).
Codi: 17001462. Centre: CEIP Verd (Girona).
Codi: 17003392. Centre: CEIP Agustí Gifre
(Sant Gregori).
Codi: 17003756. Centre: CEIP Montserrat
(Sarrià de Ter).

Comarca: Segrià

Zona d’adscripció: Lleida 2.

Educació secundària obligatòria
Codi: 25006495. Centre: IES Josep Llado-
nosa (Lleida).

Educació primària
Codi: 25006501. Centre: CEIP Escola Alba
(Corbins).
Codi: 25001424. Centre: CEIP Sol Ixent -
ZER Argelaga (Corbins).
Codi: 25002106. Centre: CEIP Pardinyes
(Lleida).
Codi: 25002088. Centre: CEIP Riu Segre
(Lleida).

Zona d’adscripció: Lleida 3.

Educació secundària obligatòria
Codi: 25002787. Centre: IES Joan Oró
(Lleida).
Codi: 25002696. Centre: IES Marius Torres
(Lleida).
Codi: 25002684. Centre: IES Samuel Gili i
Gaya (Lleida).

Educació primària
Codi: 25006501. Centre: CEIP Escola Alba
(Corbins).
Codi: 25001990. Centre: CEIP Antoni Ber-
gós - ZER L’Horta de Lleida (Lleida).

Codi: 25002064. Centre: CEIP Camps Eli-
sis (Lleida).
Codi: 25002076. Centre: CEIP Cervantes
(Lleida).
Codi: 25002131. Centre: CEIP Creu del Bat-
lle - ZER L’Horta de Lleida (Lleida).
Codi: 25002672. Centre: CEIP de Pràcti-
ques I (Lleida).
Codi: 25006264. Centre: CEIP Escola Es-
piga (Lleida).
Codi: 25005880. Centre: CEIP Frederic
Godas (Lleida).
Codi: 25005430. Centre: CEIP Joan XXIII
(Lleida).
Codi: 25002091. Centre: CEIP Magí More-
ra i Galícia (Lleida).

Zona d’adscripció: Lleida 4.

Educació secundària obligatòria
Codi: 25005442. Centre: IES Escola del Tre-
ball (Lleida).
Codi: 25006771. Centre: IES Ronda (Lleida).
Codi: 25002726. Centre: IES-SEP Guindà-
vols (Lleida).

Educació primària
Codi: 25006409. Centre: CEIP Joc de la
Bola (Lleida).
Codi: 25008212. Centre: CEIP Pràctiques
II (Lleida).
Codi: 25002121. Centre: CEIP Príncep de
Viana (Lleida).
Codi: 25002167. Centre: CEIP Ramon
Berenguer IV - ZER L’Horta de Lleida
(Lleida).
Codi: 25002659. Centre: CEIP Sant Josep
de Calassanç (Lleida).
Codi: 25002003. Centre: CEIP Santa Maria
de Gardeny (Lleida).

Zona d’adscripció: Seròs.

Educació secundària obligatòria
Codi: 25007529. Centre: IES Seròs (Seròs).

Educació primària
Codi: 25000407. Centre: CEIP Sant Miquel
- ZER L’Oliver (Almatret).
Codi: 25000730. Centre: CEIP Francesc
Feliu - ZER Baix Segrià (Aitona).
Codi: 25001722. Centre: CEIP Sant Jaume
- ZER Baix Segrià (La Granja d’Escarp).
Codi: 25003111. Centre: CEIP de Massal-
coreig - ZER Baix Segrià (Massalcoreig).
Codi: 25003123. Centre: CEIP Otogesa -
ZER L’Oliver (Maials).
Codi: 25004218. Centre: CEIP Miquel Baró
Daban (Seròs).

(07.092.120)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
EDU/904/2007, de 30 de març, per la qual
s’aproven les normes de preinscripció i
matrícula de l’alumnat als centres, per al
curs 2007-2008, en els ensenyaments su-
fragats amb fons públics d’educació infan-
til, d’educació primària, d’educació secun-
dària obligatòria, de batxillerat, de formació
professional, artístics, d’esports, d’idiomes
o de formació de persones adultes (DOGC
núm. 4853, pàg. 11815, de 30.3.2007).

Havent observat errades en la ubicació
d’un paràgraf de la Resolució esmentada i
en els annexos 1 i 5 d’aquesta Resolució,
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enviada al DOGC i publicada al núm. 4853,
pàg. 11815, de 30.3.2007, se’n detalla
l’oportuna correcció:

A la pàgina 11816, a l’article 5.6 al pri-
mer paràgraf s’ha de suprimir el darrer apar-
tat:

“El Departament d’Educació comunicarà
a l’autoritat competent aquest fet per tal que
aquesta adopti les mesures oportunes en
relació amb la responsabilitat en què el sol·li-
citant hagi pogut incórrer.”.

S’ha d’incorporar al mateix article 5.6 al
cinquè paràgraf com a apartat final, que
queda redactat en aquest sentit:

“La falsedat o el frau en les dades apor-
tades comporta la invalidació dels drets de
prioritat que puguin correspondre. El Depar-
tament d’Educació comunicarà a l’autoritat
competent aquest fet per tal que aquesta
adopti les mesures oportunes en relació amb
la responsabilitat en què el sol·licitant hagi
pogut incórrer.”.

A la pàgina 11823, a l’annex 1, calendari
de preinscripció i matrícula, a l’apartat d’En-
senyaments de formació de persones adul-
tes, del cinquè al vuitè apartat, on diu:

“Publicació de la llista de sol·licituds: 26
de juny.

”Sorteig públic: 27 de juny de 2007.
”Publicació de la llista de sol·licituds or-

denades: 28 de juny de 2007.
”Publicació, per activitats, de les llistes

d’admesos: 2 de juliol de 2007.”,

ha de dir:
“Publicació de la llista provisional de sol·li-

cituds: 26 de juny.
”Publicació de la llista de sol·licituds or-

denades: 29 de juny de 2007.
”Publicació, per activitats, de les llistes

d’admesos: 4 de juliol de 2007.”.

A la pàgina 11825, a l’annex 5, sorteigs
públics per determinar l’ordenació de sol·li-
cituds, a l’apartat final d’Ensenyaments als
centres i aules de formació de persones
adultes, on diu:

“Es fa a cada centre o aula, segons el ca-
lendari publicat al seu tauler d’anuncis.”,

ha de dir:
“Data i hora: 27 de juny de 2007, a les 11

hores. El resultat es difondrà a partir de les
13 hores.

”Lloc: Serveis Centrals del Departament
d’Educació (Via Augusta, 202).”.

Barcelona, 2 d’abril de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.093.058)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
EDU/3587/2006, de 9 de novembre, de
convocatòria del procés selectiu de nou
accés per proveir 23 llocs de treball de per-
sonal docent laboral fix al Departament
d’Educació i Universitats (núm. de registre
de convocatòria L003/06) (DOGC núm.
4761, pàg. 47678, de 15.11.2006).

Havent observat una errada al text origi-
nal de l’esmentada Resolució, tramesa al

DOGC i publicat al DOGC núm. 4761, pà-
gina 47678, de 15.11.2006, se’n detalla
l’oportuna correcció:

A la pàgina 47683, annex 1, base 6.3.1
b), on diu:

“En un centre integrat (màxim 3 punts).
”En l’especialitat o assignatura a la qual

opta: 0,4 punts per any, 0,333 punts per
mes.”,
ha de dir:

“En un centre integrat (màxim 3 punts).
En l’especialitat o assignatura a la qual

opta: 0,4 punts per any, 0,033 punts per
mes.”

Barcelona, 29 de març de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.088.158)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
EDU/120/2007, de 18 de gener, per la qual
es convoquen les proves d’accés als cicles
formatius de grau mitjà i de grau superior
de formació professional específica, i les
proves de caràcter general dels ensenya-
ments de règim especial d’esports que con-
dueixen a l’obtenció de les titulacions ofici-
als de tècnic/a d’esport i tècnic/a superior
d’esport i a les formacions esportives de
nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any
2007 (DOGC núm. 4808, pàg. 2983, de
26.1.2007).

Havent-se observat una errada en el text
català i castellà en la Resolució esmentada,
tramesa al DOGC i publicada en el núm.
4808, pàg. 2983, de 26.1.2007, se’n deta-
lla l’oportuna correcció:

A la pàgina 3001, Annex 16, Matemàti-
ques, a l’apartat b) Criteris d’avaluació, punt
12, on diu:

“...per resoldre ax=b.”
ha de dir:

“...per resoldre ax=b.”

Barcelona, 20 de març de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.072.187)

RESOLUCIÓ EDU/4572/2006, de 29 de
desembre, per la qual es fan públiques les
adjudicacions definitives de contractes.

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

Entitat adjudicadora: Departament d’Educa-
ció.

Número d’expedient: 0104/06.

Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: gestió de servei pú-
blic del transport escolar per a alumnes de
determinats centres d’educació especial de
la ciutat de Bar-celona i rodalies.
Tipus de contracte: gestió de servei públic.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 5.127.373,61
euros, IVA exempt, desglossat en les se-
güents anualitats: any 2006: 1.103.645,00
euros, IVA exempt; any 2007: 1.972.417,20
euros, IVA exempt, i any 2008: 2.051.311,41
euros, IVA exempt.

Publicat al DOGC núm.: 4613, amb data
12 d’abril de 2006.
Data d’adjudicació: 25 de maig de 2006.
Import total d’adjudicació: 4.468.756,43 eu-
ros, IVA exempt, desglossat en els següents
contractes:

Autocares Ravigo, SL, per un import to-
tal d’1.998.072,37 euros, IVA exempt, des-
glossat en les següents anualitats: any 2006:
306.340,00 euros, IVA exempt; any 2007:
829.280,40 euros, IVA exempt, i any 2008:
862.451,97 euros, IVA exempt.

Autocares Izaro, SA, per un import total
de 587.670,01 euros, IVA exempt, desglos-
sat en les següents anualitats: any 2006:
90.100,00 euros, IVA exempt; any 2007:
243.906,00 euros, IVA exempt, i any 2008:
253.664,01 euros, IVA exempt.

Autocares Canals, SA, per un import to-
tal de 711.411,85 euros, IVA exempt, des-
glossat en les següents anualitats: any 2006:
109.072,00 euros, IVA exempt; any 2007:
295.264,32 euros, IVA exempt, i any 2008:
307.075,53 euros, IVA exempt.

Transports Ciutat Comtal, SA, i Transports
Ciutat Comtal 2, SL (UTE), per un import to-
tal d’1.005.281,00 euros, IVA exempt, des-
glossat en les següents anualitats: any 2006:
154.088,00 euros, IVA exempt; any 2007:
417.189,00 euros, IVA exempt, i any 2008:
434.004,00 euros, IVA exempt.

Empresa Sagalés, SA, per un import to-
tal de 166.321,20 euros, IVA exempt, des-
glossat en les següents anualitats: any 2006:
25.500,00 euros, IVA exempt; any 2007:
69.030,00 euros, IVA exempt, i any 2008:
71.791,20 euros, IVA exempt.
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.

Número d’expedient: 0104/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: gestió de servei pú-
blic del transport escolar en taxis, per por-
tar alumnes de determinats centres d’edu-
cació especial de la ciutat de Barcelona i
rodalies (lot 15, corresponent als serveis 49
(CCEE Alba (Sant Celoni)), 50 (CMEE Pont
del Dragó (Cornellà)), 51 (CMEE Pont del
Dragó (Sant Boi)), 52 (CCEE Guru, Alba
(Manresa)), 53 (CMEE Pont del Dragó
(Sabadell)) i 54 (CMEE Pont del Dragó (re-
torn Matarò, Premià de Mar)).
Tipus de contracte: gestió de servei públic.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat (derivat de concurs desert).
Pressupost base de la licitació: 223.979,21
euros, IVA exempt, desglossat en les se-
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güents anualitats: any 2006: 34.340,00
euros, IVA exempt; any 2007: 92.960,40
euros, IVA exempt, i any 2008: 96.678,81
euros, IVA exempt.
Data d’adjudicació: 1 de setembre de 2006.
Contractista: Francisco Xavier Vargas Fru-
tos (Elegance Vip Taxis).
Import total d’adjudicació (lot 15, correspo-
nent als serveis 49 (CCEE Alba (Sant Celoni))
i 54 (CMEE Pont del Dragó (retorn Matarò,
Premià de Mar)): 90.758,00 euros, IVA
exempt, desglossat en les següents anua-
l itats: any 2006: 13.940,00 euros, IVA
exempt; any 2007: 37.701,00 euros, IVA
exempt, i any 2008: 39.117,00 euros, IVA
exempt.
Nacionalitat del contractista: espanyola.

Número d’expedient: 0104/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: gestió de servei pú-
blic del transport escolar en taxis, per por-
tar alumnes de determinats centres d’edu-
cació especial de la ciutat de Barcelona i
rodalies (lot 15, corresponent als serveis 50
(CMEE Pont del Dragó (Cornellà)), 51 (CMEE
Pont del Dragó (Sant Boi)), 52 (CCEE Guru,
Alba (Manresa)), 53 (CMEE Pont del Dragó
(Sabadell)), 55 (CCEE Alba (Roquetes-Sant
Pere de Ribes-Gavà)), 56 (CPEE Folch i
Camarasa (Sant Cugat, Valldoreix)), 57 (Cen-
tre López Vizcuña (Premià de Mar)), 58 (Es-
cola Mare de Déu de Montserrat (Barcelona))
i 59 (CMEE Pont del Dragó (Premià de Mar)).
Tipus de contracte: gestió de servei públic.
Tramitació: urgent.
Forma: negociat.
Pressupost base de la licitació: 488.984,33
euros, IVA exempt, desglossat en les se-
güents anualitats: any 2006: 74.970,00
euros, IVA exempt; any 2007: 202.948,20
euros, IVA exempt, i any 2008: 211.066,13
euros, IVA exempt.
Data d’adjudicació: 8 de novembre de 2006.
Import total d’adjudicació: 216.240,98 eu-
ros, IVA exempt, desglossat en els següents
contractes:

Francisco Xavier Vargas Frutos (Elegance
Vip Taxis), corresponent al lot 15 (servei 53
(CMEE Pont del Dragó (Sabadell)), per un
import tota l  de 88.905,00 euros, IVA
exempt, desglossat en les següents anua-
l i tats: any 2006: 6.600,00 euros, IVA
exempt; any 2007: 40.356,00 euros, IVA
exempt, i any 2008: 41.949,00 euros, IVA
exempt.

Cayetano Calvo Lemus (Taxi Cayetano
Calvo Lemus), corresponent al lot 15 (ser-
vei 55 (CCEE Alba (Roquetes-Sant Pere de
Ribes-Gavà) ) ,  per un import  tota l  de
68.938,94 euros, IVA exempt, desglossat en
les següents anualitats: any 2006: 5.100,00
euros, IVA exempt; any 2007: 31.293,60
euros, IVA exempt, i any 2008: 32.545,34
euros, IVA exempt.

Fundació Privada Amiba, corresponent al
lot 15 (serveis 50 (CMEE Pont del Dragó
(Cornellà)) i 52 (CCEE Guru, Alba (Manresa)),
per un import total de 58.397,04 euros, IVA
exempt, desglossat en les següents anuali-
tats: any 2006: 4.320,00 euros, IVA exempt;
any 2007: 26.507,52 euros, IVA exempt, i
any 2008: 27.569,52 euros, IVA exempt.

Data d’adjudicació: 22 de desembre de
2006.

Taxi Amic, SL, corresponent al lot 15 (ser-
veis 51 (CMEE Pont del Dragó (Sant Boi)),
56 (CPEE Folch i Camarasa (Sant Cugat,
Valldoreix)), 57 (Centre López Vizcuña (Pre-
mià de Mar)), 58 (Escola Mare de Déu de
Montserrat (Barcelona)) i 59 (CMEE Pont del
Dragó (Premià de Mar)), per un import total
de 213.485,01 euros, IVA exempt, desglos-
sat en les següents anualitats: any 2007:
104.649,48 euros, IVA exempt, i any 2008:
108.835,53 euros, IVA exempt.
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.

Número d’expedient: 0618/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: subministrament de
consumibles informàtics per a les unitats ad-
ministratives del Departament.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat (derivat d’Acord marc).
Pressupost base de la licitació: 237.147,32
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 2 de maig de 2006.
Import total d’adjudicació: 204.011,11 eu-
ros, IVA inclòs, desglossat en els següents
contractes:

Pmc Grup 1985, SA, per un import total
de 190.479,20 euros, IVA inclòs.

Serveis Microinformàtica, SA, per un im-
port total de 4.036,90 euros, IVA inclòs.

Vicenç Piera, SL, per un import total de
9.495,00 euros, IVA inclòs.
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.

Número d’expedient: 0738/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: subministrament de
120 unitats de l’escala d’intel· l igència
Wechsker WISC-IV per a nens, per a la seva
utilització per part dels EAP i CREDA.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat (únic productor).
Pressupost base de la licitació: 63.420,00
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 15 de maig de 2006.
Contractista: Tea Ediciones, SA.
Import d’adjudicació: 63.420,00 euros, IVA
inclòs.
Nacionalitat del contractista: espanyola.

Número d’expedient: 0739/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: arrendament amb
opció de compra d’equipaments informàtics
per a centres docents i serveis educatius.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 7.215.633,60
euros, IVA inclòs, desglossat en les següents
anualitats: any 2006 (d’octubre a desembre):
450.977,10 euros, IVA inclòs; any 2007 (tot
l’any): 1.803.908,40 euros, IVA inclòs; any
2008 (tot l’any): 1.803.908,40 euros, IVA in-
clòs; any 2009 (tot l’any): 1.803.908,40 eu-
ros, IVA inclòs, i any 2010 (de gener a se-
tembre): 1.352.931,30 euros, IVA inclòs.

Data d’adjudicació: 10 de juliol de 2006.
Import total d’adjudicació: 6.871.486,20 eu-
ros, IVA inclòs, desglossat en els següents
contractes:

Fujitsu España Services, SA, per un im-
port de 729.819,00 euros, IVA inclòs, des-
glossat en les següents anualitats: any 2006:
45.613,74 euros, IVA inclòs; any 2007:
182.454,96 euros, IVA inclòs; any 2008:
182.454,96 euros, IVA inclòs; any 2009:
182.454,96 euros, IVA inclòs, i any 2010:
136.841,22 euros, IVA inclòs.

Algoritmos, Procesos y Diseños, SA, per
un import total de 2.818.464,00 euros, IVA
inclòs, desglossat en les següents anuali-
tats: any 2006: 176.154,00 euros, IVA in-
clòs; any 2007: 704.616,00 euros, IVA in-
clòs; any 2008: 704.616,00 euros, IVA
inclòs; any 2009: 704.616,00 euros, IVA in-
clòs, i any 2010: 528.462,00 euros, IVA
inclòs.

Caixa Renting, SA (ID Grup), per un im-
port total de 3.323.203,20 euros, IVA inclòs,
desglossat en les següents anualitats: any
2006: 207.700,20 euros, IVA inclòs; any
2007: 830.800,80 euros, IVA inclòs; any
2008: 830.800,80 euros, IVA inclòs; any
2009: 830.800,80 euros, IVA inclòs, i any
2010: 623.100,60 euros, IVA inclòs.
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.

Número d’expedient: 0830/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: servei de producció
i emissió televisiva del programa Bit@Bit.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat (únic productor).
Pressupost base de la licitació: 318.300,00
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 25 de juliol de 2006.
Contractista: Televisió de Catalunya, SA.
Import d’adjudicació: 318.300,00 euros, IVA
inclòs.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Número d’expedient: 1530/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: elaboració de la do-
cumentació necessària per a l’obtenció de
l’autorització ambiental dels centres d’edu-
cació infantil, primària, secundària i altres
centres existents a l’actualitat que depenen
del Departament d’Educació.
Tipus de contracte: consultoria i assistèn-
cia.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 687.020,80
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOUE amb data 26 de juliol
de 2006.

Publicat al BOE núm.: 0193, amb data 14
d’agost de 2006.

Publicat al DOGC núm.: 4697, amb data
22 de setembre de 2006.
Data d’adjudicació: 30 d’octubre de 2006.
Import total d’adjudicació: 563.200,00 eu-
ros, IVA inclòs.
Contractista: Auren Auditors Consultors Bar-
celona, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
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Número d’expedient: 2004/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: subministrament
d’equips mòbils de freqüència modulada per
a sords per als CREDA.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 392.004,00
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOUE amb data 31 de maig
de 2006.

Publicat al BOE núm.: 0129, amb data 31
de maig de 2006.

Publicat al DOGC núm.: 4633, amb data
15 de maig de 2006.
Data d’adjudicació: 11 de juliol de 2006.
Import total d’adjudicació: 252.440,60 eu-
ros, IVA inclòs.
Contractista: Gabinetes de Audioprótesis,
Electromedicina y Servicios, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.

Número d’expedient: 2011/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: subministrament de
material de cuina amb destinació a centres
educatius.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 334.788,21
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOUE amb data 8 d’abril de
2006.

Publicat al BOE núm.: 109, amb data 8
de maig de 2006.

Publicat al DOGC núm.: 4618, amb data
21 d’abril de 2006.
Data d’adjudicació: 12 de juliol de 2006.
Import total d’adjudicació: 287.815,45 eu-
ros, IVA inclòs, desglossat en els següents
contractes:

Vidra Foc, SA, per un import d’11.809,50
euros, IVA inclòs.

Vidal i Porta, SL, per un import d’11.462,61
euros, IVA inclòs.

Codibaix, SL, per un import de 15.142,57
euros, IVA inclòs.

Oms y Viñas, SRC, per un import de
38.497,16 euros, IVA inclòs.

Equiptel 2006, SL, per un import de
3.122,00 euros, IVA inclòs.

Fagor Industrial, Sooc. Coop, per un im-
port de 207.781,61 euros, IVA inclòs.
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.

Número d’expedient: 2012/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: subministrament de
material escolar i educatiu amb destinació
als centres educatius de Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 1.081.054,00
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOUE amb data 8 d’abril de
2006.

Publicat al BOE núm.: 0107, amb data 5
de maig de 2006.

Publicat al DOGC núm.: 4621, amb data
26 d’abril de 2006.
Data d’adjudicació: 25 de juliol de 2006.
Import total d’adjudicació: 1.016.279,09 eu-
ros, IVA inclòs, desglossat en els següents
contractes:

Abacus, SCCP, per un import de 3.661,37
euros, IVA inclòs.

Manuel Esteban Escolar per un import de
49.049,00 euros, IVA inclòs.

Métodos y Sistemas Didácticos, SL, per
un import de 2.215,00 euros, IVA inclòs.

Comercial de Industrias Reunidas, SA, per
un import de 5.406,00 euros, IVA inclòs.

Fundición de Hierros Colomer, SA, per un
import de 20.120,00 euros, IVA inclòs.

Vidra Foc, SA, per un import de 1.680,00
euros, IVA inclòs.

Sidac, SA, per un import de 49.264,00
euros, IVA inclòs.

Tecnologia y Sistemas Didácticos, SA, per
un import de 39.454,77 euros, IVA inclòs.

Blanquerna de Distribucions, SA, per un
import de 1.494,65 euros, IVA inclòs.

Equinse, SA, per un import de 122.834,81
euros, IVA inclòs.

Mecanización Industrial Sabadell, SA, per
un import de 60.827,78 euros, IVA inclòs.

G y M Alti, SL, per un import de 558.981,20
euros, IVA inclòs.

Heliocorb, SL, per un import de 1.085,76
euros, IVA inclòs.

Auxiliares Didàcticos Audiovisuales Labo-
ratorio, SLU, per un import de 13.772,85 eu-
ros, IVA inclòs.

Audiovisuales para la Educación, SLU, per
un import de 10.276,50 euros, IVA inclòs.

Ingenium 21, SA, per un import de
28.625,00 euros, IVA inclòs.

Equipamientos Deportivos, SA, per un im-
port de 47.530,40 euros, IVA inclòs.
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.

Barcelona, 29 de desembre de 2006

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.074.071)

RESOLUCIÓ EDU/1025/2007, de 3 d’abril,
per la qual es fa pública la relació de cen-
tres que imparteixen el curs de preparació
de la prova d’accés als cicles formatius de
formació professional de grau superior du-
rant el curs acadèmic 2007-2008, i s’obre
la convocatòria del procés d’autorització
d’aquests cursos de preparació en centres
que no depenen del Departament d’Educa-
ció.

Mitjançant la Resolució EDU/2064/2006,
de 9 de juny, es va regular, amb caràcter
experimental, el curs de preparació de la
prova d’accés als cicles formatius de for-
mació professional de grau superior i es
feien públics els centres que l’impartirien en
el curs 2006-2007.

Atès que el bon funcionament de la me-
sura i la demanda aconsella la seva conti-
nuïtat, cal obrir convocatòria pública per
possibilitar que nous centres que no depe-
nen del Departament d’Educació impartei-
xin el curs esmentat.

D’altra banda, convé donar publicitat de
la relació de centres que imparteixen el curs
de preparació, llevat pel que fa als centres
públics de la ciutat de Barcelona, indicats a
la Resolució del Consorci d’Educació de
Barcelona, de data 22 de març de 2007,
publicada en el DOGC núm. 4850, de
27.3.2007.

Per tot això, a proposta de la Direcció Ge-
neral d’Ensenyaments Professionals, Artís-
tics i Especialitzats,

Resolc:

—1 Objecte
1.1 Es fa pública, a l’annex d’aquesta

Resolució, la relació de centres autoritzats
a impartir el curs de preparació de la prova
d’accés als cicles formatius de formació pro-
fessional de grau superior, durant el curs
acadèmic 2007-2008.

1.2 S’obre convocatòria del procés
d’autorització del curs de preparació de la
prova d’accés als cicles formatius de for-
mació professional de grau superior, per al
curs acadèmic 2007-2008, a centres que
no depenen del Departament d’Educació.

—2 Destinataris del curs
El curs de preparació s’adreça a les per-

sones que compleixen els requisits se-
güents:

a) Han superat un cicle formatiu de grau
mitjà de formació professional.

b) Volen presentar-se a la prova d’accés
a algun dels cicles formatius de grau supe-
rior de formació professional afins al cicle
formatiu de grau mitjà que han superat,
d’acord amb la relació d’afinitats que cons-
ta a l’annex 1 de la Resolució EDU/2064/
2006, de 9 de juny, per la qual es regula,
amb caràcter experimental, el curs de pre-
paració de la prova d’accés als cicles for-
matius de formació professional de grau su-
perior.

c) Volen fer valer posteriorment, en el mo-
ment de fer la inscripció a la prova d’accés
als cicles formatius de grau superior, el seu
dret a l’exempció de la part específica.

—3 Termini d’inscripció dels alumnes al
curs

La inscripció al curs de preparació es farà
del 18 al 27 de juny de 2007, ambdós in-
closos, i haurà de contenir, almenys, la in-
formació detallada a l’annex 3 de la Reso-
lució EDU/2064/2006, de 9 de juny.

El calendari i horari del curs de prepara-
ció s’hauran d’exposar al tauler d’anuncis
del centre almenys durant el període d’ins-
cripció.

Pel que fa als centres públics, només es
pot fer la inscripció en un sol centre, i en
cas de duplicitat, quedaran sense efectes
totes les sol·licituds d’inscripció presenta-
des.

—4 Distribució, jornada i horari del curs
El curs de preparació començarà el 12 de

setembre de 2007, i no podrà finalitzar
abans del dia 9 de maig de 2008.

Les activitats lectives del curs es duran a
terme un mínim de quatre dies a la setma-
na, compresos entre dilluns i divendres, en
horari intensiu, de matí o de tarda. Cada
centre determinarà l’horari del curs.
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—5 Procés d’autorització del curs de pre-
paració de la prova d’accés als cicles for-
matius de formació professional de grau
superior, per al curs acadèmic 2007-2008,
a centres que no depenen del Departament
d’Educació.

5.1 Presentació de sol·licituds pels cen-
tres.

Poden presentar la sol·licitud d’autoritza-
ció del curs de preparació de la prova d’ac-
cés als cicles formatius de formació profes-
sional de grau superior, per al curs acadèmic
2007-2008:

a) Els centres que el vulguin impartir per
primer cop.

b) Els centres autoritzats a impartir-lo en
el curs 2006-2007, que vulguin incremen-
tar el nombre de grups.

5.2 Lloc de presentació de sol·licituds.
La sol·licitud s’ha de presentar en el ser-

vei territorial que correspongui al centre.
5.3 Termini de presentació de sol·li-

cituds.
Les sol·licituds es poden presentar des

de l’endemà de la publicació d’aquesta Re-
solució en el DOGC i fins al 30 d’abril de
2007, ambdós inclosos.

5.4 Requisits dels centres participants.
Els centres han de complir els següents

requisits:
a) Professorat. Disposar o manifestar el

compromís de disposar de suficient profes-
sorat del centre que compleixi els requisits
per impartir les matèries homònimes del
batxillerat, i durant la totalitat de les hores
lectives del curs de preparació.

b) Estructura acadèmica. Els centres han
d’impartir almenys dues famílies professio-
nals, i de cadascuna d’elles, com a mínim
un cicle formatiu de grau mitjà i un cicle
formatiu de grau superior.

c) Capacitat màxima simultània. L’auto-
rització del curs de preparació no pot supe-
rar la capacitat màxima simultània que tin-
gui autoritzada del centre.

5.5 Emissió d’informe pels serveis terri-
torials.

Els serveis territorials emetran un informe
relatiu al compliment dels requisits, el qual
juntament amb la sol·licitud presentada pel
centre, es remetrà a la Direcció General
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i
Especialitzats, abans del dia 16 de maig de
2007.

5.6 Resolució.
La Direcció General d’Ensenyaments Pro-

fessionals, Artístics i Especialitzats propo-
sarà al conseller d’Educació l’autorització
del curs de preparació de la prova d’accés
als cicles formatius de formació professio-
nal de grau superior durant el curs acadè-
mic 2007-2008, als centres que compleixin
els requisits.

La resolució d’autorització es publicarà al
DOGC.

La resolució d’autorització indicarà si ex-
haureix la via administrativa, els recursos
que s’hi podran interposar, el termini per fer-
ho i l’òrgan davant del qual es podrà recór-
rer.

—6 Normativa supletòria
6.1 En tot allò que no es regula en

aquesta Resolució, és d’aplicació la Reso-
lució EDU/2064/2006, de 9 de juny, per la
qual es regula, amb caràcter experimental,

el curs de preparació de la prova d’accés
als cicles formatius de formació professio-
nal de grau superior.

6.2 En tot allò que no es regula en
aquesta Resolució i respongui a la natura-
lesa d’aquesta experimentació, serà d’apli-
cació, amb caràcter supletori, la Resolució
que dóna instruccions per a l’organització i
el funcionament dels centres educatius
públics o privats, segons correspongui,
d’educació secundària de Catalunya per al
curs 2007-2008, i la regulació vigent de les
proves d’accés als cicles formatius pel que
fa a les qualificacions.

6.3 A l’alumnat del curs de preparació
li és d’aplicació el Decret 266/1997, de 17
d’octubre, sobre drets i deures dels alum-
nes dels centres docents de nivell no uni-
versitari.

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 el conse-
ller d’Educació, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 3 d’abril de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

Centres autoritzats a impartir el curs de pre-
paració durant el curs acadèmic 2007-2008

a) Centres públics

BARCELONA II (COMARQUES)

Codi: 08001421
Denominació: IES La Pineda
Municipi: Badalona
Nombre de grups: 1

Codi: 08019319
Denominació: IES Pedraforca
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat
Nombre de grups: 1

Codi: 08019371
Denominació: IES Llobregat
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat
Nombre de grups: 1

Codi: 08020462
Denominació: IES Lacetània
Municipi: Manresa
Nombre de grups: 1

Codi: 08021259
Denominació: IES Miquel Biada
Municipi: Mataró
Nombre de grups: 1

Codi: 08021594
Denominació: IES de Mollet del Vallès
Municipi: Mollet del Vallès
Nombre de grups: 1

Codi: 08031022
Denominació: IES de Vic
Municipi: Vic
Nombre de grups: 1

Codi: 08031848
Denominació: IES Cristòfol Ferrer
Municipi: Premià de Mar
Nombre de grups: 1

Codi: 08034643
Denominació: IES Les Vinyes
Municipi: Santa Coloma de Gramenet
Nombre de grups: 1

Codi: 08035362
Denominació: IES Alt Penedès
Municipi: Vilafranca del Penedès
Nombre de grups: 1

Codi: 08037176
Denominació: IES La Bastida
Municipi: Santa Coloma de Gramenet
Nombre de grups: 1

Codi: 08043486
Denominació: IES Manolo Hugué
Municipi: Caldes de Montbui
Nombre de grups: 1

Codi: 08043644
Denominació: IES Carles Vallbona
Municipi: Granollers
Nombre de grups: 1

Codi: 08043656
Denominació: IES Marina
Municipi: La Llagosta
Nombre de grups: 1

Codi: 08043693
Denominació: IES Joaquim Mir
Municipi: Vilanova i la Geltrú
Nombre de grups: 1

Codi: 08045471
Denominació: IES Pompeu Fabra
Municipi: Badalona
Nombre de grups: 1

Codi: 08046748
Denominació: IES Thos i Codina
Municipi: Mataró
Nombre de grups: 1

Codi: 08046761
Denominació: IES Guillem Catà
Municipi: Manresa
Nombre de grups: 1

Codi: 08054034
Denominació: IES Gallecs
Municipi: Mollet del Vallès
Nombre de grups: 1

BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Codi: 08016781
Denominació: IES Esteve Terradas i Illa
Municipi: Cornellà de Llobregat
Nombre de grups: 1
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Codi: 08017131
Denominació: IES Severo Ochoa
Municipi: Esplugues de Llobregat
Nombre de grups: 1

Codi: 08019654
Denominació: IES Milà i Fontanals
Municipi: Igualada
Nombre de grups: 1

Codi: 08025605
Denominació: IES Camps Blancs
Municipi: Sant Boi de Llobregat
Nombre de grups: 1

Codi: 08026683
Denominació: IES Francesc Ferrer i Guàr-
dia
Municipi: Sant Joan Despí
Nombre de grups: 1

Codi: 08031228
Denominació: IES Torre Roja
Municipi: Viladecans
Nombre de grups: 1

Codi: 08031836
Denominació: IES Illa dels Banyols
Municipi: El Prat de Llobregat
Nombre de grups: 1

Codi: 08034217
Denominació: IES Bernat el Ferrer
Municipi: Molins de Rei
Nombre de grups: 1

Codi: 08035143
Denominació: IES Miquel Martí i Pol
Municipi: Cornellà de Llobregat
Nombre de grups: 1

Codi: 08037152
Denominació: IES Joan Oró
Municipi: Martorell
Nombre de grups: 1

Codi: 08041866
Denominació: IES El Calamot
Municipi: Gavà
Nombre de grups: 1

Codi: 08043671
Denominació: IES El Palau
Municipi: Sant Andreu de la Barca
Nombre de grups: 1

Codi: 08043681
Denominació: IES Marianao
Municipi: Sant Boi de Llobregat
Nombre de grups: 1

Codi: 08047492
Denominació: IES Ribera Baixa
Municipi: El Prat de Llobregat
Nombre de grups: 1

VALLÈS OCCIDENTAL

Codi: 08024741
Denominació: IES Escola Industrial
Municipi: Sabadell
Nombre de grups: 1

Codi: 08024893
Denominació: IES Castellarnau
Municipi: Sabadell
Nombre de grups: 2

Codi: 08030339
Denominació: IES de Terrassa
Municipi: Terrassa
Nombre de grups: 1

Codi: 08031861
Denominació: IES Leonardo da Vinci
Municipi: Sant Cugat del Vallès
Nombre de grups: 1

Codi: 08035295
Denominació: IES Palau Ausit
Municipi: Ripollet
Nombre de grups: 1

Codi: 08036330
Denominació: IES J.V. Foix
Municipi: Rubí
Nombre de grups: 1

Codi: 08042342
Denominació: IES de Badia del Vallès
Municipi: Badia del Vallès
Nombre de grups: 1

Codi: 08043516
Denominació: IES Santa Eulàlia
Municipi: Terrassa
Nombre de grups: 1

Codi: 08044533
Denominació: IES La Ferreria
Municipi: Montcada i Reixac
Nombre de grups: 1

Codi: 08044715
Denominació: IES Jaume Mimó
Municipi: Cerdanyola del Vallès
Nombre de grups: 1

GIRONA

Codi: 17000330
Denominació: IES Josep Brugulat
Municipi: Banyoles
Nombre de grups: 1

Codi: 17001221
Denominació: IES Narcís Monturiol
Municipi: Figueres
Nombre de grups: 1

Codi: 17001735
Denominació: IES Montilivi
Municipi: Girona
Nombre de grups: 1

Codi: 17002399
Denominació: IES La Garrotxa
Municipi: Olot
Nombre de grups: 1

Codi: 17002557
Denominació: IES Baix Empordà
Municipi: Palafrugell
Nombre de grups: 1

Codi: 17005376
Denominació: IES de Santa Coloma de
Farners
Municipi: Santa Coloma de Farners
Nombre de grups: 1

Codi: 17005662
Denominació: IES Serrallarga
Municipi: Blanes
Nombre de grups: 1

Codi: 17005893
Denominació: IES Bosc de la Coma
Municipi: Olot
Nombre de grups: 1

Codi: 17006939
Denominació: IES Santa Eugènia
Municipi: Girona
Nombre de grups: 1

LLEIDA

Codi: 25002726
Denominació: IES Guindàvols
Municipi: Lleida
Nombre de grups: 1

Codi: 25002787
Denominació: IES Joan Oró
Municipi: Lleida
Nombre de grups: 1

Codi: 25002799
Denominació: IES Caparrella
Municipi: Lleida
Nombre de grups: 2

Codi: 25003202
Denominació: IES Mollerussa
Municipi: Mollerussa
Nombre de grups: 1

Codi: 25004188
Denominació: IES Joan Brudieu
Municipi: La Seu d’Urgell
Nombre de grups: 1

Codi: 25005442
Denominació: IES Escola del Treball
Municipi: Lleida
Nombre de grups: 1

Codi: 25006732
Denominació: IES Torrevicens
Municipi: Lleida
Nombre de grups: 1

TARRAGONA

Codi: 43002594
Denominació: IES Baix Camp
Municipi: Reus
Nombre de grups: 1

Codi: 43003653
Denominació: IES Comte de Rius
Municipi: Tarragona
Nombre de grups: 2

Codi: 43004611
Denominació: IES Jaume Huguet
Municipi: Valls
Nombre de grups: 1

Codi: 43004803
Denominació: IES Andreu Nin
Municipi: El Vendrell
Nombre de grups: 1

Codi: 43005704
Denominació: IES Francesc Vidal i Barraquer
Municipi: Tarragona
Nombre de grups: 1

Codi: 43006630
Denominació: IES Pere Martell
Municipi: Tarragona
Nombre de grups: 1

Codi: 43007038
Denominació: IES Escola d’Hoteleria i Tu-
risme
Municipi: Cambrils
Nombre de grups: 1

Codi: 43007166
Denominació: IES Lluís Domènech i Mon-
taner
Municipi: Reus
Nombre de grups: 1

Codi: 43009722
Denominació: IES Cal·lípolis
Municipi: Tarragona
Nombre de grups: 1
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Codi: 43000329
Denominació: IES Ramon Berenguer IV
Municipi: Amposta
Nombre de grups: 1

Codi: 43004438
Denominació: IES Joaquim Bau
Municipi: Tortosa
Nombre de grups: 1

Codi: 43004441
Denominació: IES de l’Ebre
Municipi: Tortosa
Nombre de grups: 3

Codi: 43006101
Denominació: IES Montsià
Municipi: Amposta
Nombre de grups: 1

Codi: 43007233
Denominació: IES de Flix
Municipi: Flix
Nombre de grups: 1

b) Centres privats

BARCELONA I (CIUTAT)

Codi: 08037395
Denominació: Monlau
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08009260
Denominació: El Clot
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 2

Codi: 08014279
Denominació: Esc. Prof. Salesiana
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 2

Codi: 08032233
Denominació: Institució Cultural del C.I.C.
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

BARCELONA II (COMARQUES)

Codi: 08018561
Denominació: Xaloc
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat
Nombre de grups: 1

Codi: 08020036
Denominació: Joviat
Municipi: Manresa
Nombre de grups: 1

Codi: 08035787
Denominació: Freta
Municipi: Calella
Nombre de grups: 1

Codi: 08000918
Denominació: Cultural
Municipi: Badalona
Nombre de grups: 1

Codi: 08021107
Denominació: Escola Pia de Mataró
Municipi: Mataró
Nombre de grups: 1

Codi: 08018871
Denominació: Joan XXIII
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat
Nombre de grups: 1

GIRONA

Codi: 17007725
Denominació: Treball del Ripollès
Municipi: Ripoll
Nombre de grups: 1

LLEIDA

Codi: 25003184
Denominació: La Salle
Municipi: Mollerussa
Nombre de grups: 1

c) Modalitat a distància

Codi: 08045203
Denominació: Institut d’Educació Secundà-
ria Obert de Catalunya
Nombre de grups: 1

(07.092.129)

EDICTE d’11 d’abril de 2007, pel qual es
notifica la Resolució de 27 de febrer de 2007
de la secretària general del Departament
d’Educació per la qual s’incoa expedient
disciplinari a la senyora Pilar Fernández
Nieto.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de Resolució de 27 de febrer de
2007 de la secretària general del Departa-
ment d’Educació per la qual s’incoa expe-
dient disciplinari a la senyora Pilar Fernán-
dez Nieto, funcionària docent del cos de
professors d’ensenyament secundari, amb
DNI 36906862G, el darrer domicili conegut
del qual és a Barcelona, es notifica a la per-
sona 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 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 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, i que se la cita perquè el primer
dia hàbil, ultrapassades 48 hores després
de la publicació del present edicte al DOGC,
comparegui a les 12 hores, a la planta 5B
de la Via Augusta, núm. 202, 08021 Bar-
celona, a fi de prendre-li declaració en rela-
ció amb l’expedient disciplinari que es no-
tifica pel present edicte.

Barcelona, 11 d’abril de 2007

Antonio Cañoto Vázquez
Instructor de l’expedient

(07.101.127)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministrament (exp.
2007/07).

—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: 2007/07.

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

ment de material didàctic i de música amb
destinació a centres educatius públics de
Catalunya.

b) Termini d’execució: 45 dies a partir de
la data de dipòsit de la garantia definitiva o
45 dies a partir de la comunicació de l’ad-
judicació en cas que aquesta sigui igual o
inferior a 12.020,24 euros.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 237.666,00 euros, IVA inclòs.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Cal acreditar els requisits mínims de sol-

vència següents: Solvència econòmica i fi-
nancera: Declaració relativa a la xifra de
negocis global anual de l’empresa en el curs
dels últims 3 exercicis (amb el mínim anual
equivalent al doble de l’import al qual es
liciti).

—7 Criteris de valoració
a) Valoració tècnica de l’oferta: fins a 70

punts.
b) Proposició econòmica: fins a 30 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

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

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

g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 8 dies natu-

rals comptats des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Es fa constar que
si l’últim dia del termini és dissabte o festiu,
la presentació de proposicions es prorrogarà
fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: de dilluns a dijous a les
18:00 hores i divendres a les 14:00 hores.

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

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

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

d’aquest Anunci.
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Les proposicions també es podran 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, tele-
grama o a l’adreça de correu electrònic que
s’esmenta en el plec de clàusules, durant el
mateix dia.

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

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

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals 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.

—12 Presentació de mostres: Es presen-
tarà mostra de tots els materials.

En el cas que una empresa liciti al mateix
material en les seves dos versions d’una i
dos línies (per exemple, es presenta al codi
24001 i al codi 24002), podrà presentar
només mostra d’aquell material correspo-
nent a una línia (per exemple, només mos-
tra del codi 24001).

Barcelona, 10 d’abril de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.101.072)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministrament (exp.
2008/07).

—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: 2008/07.

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

ment de material divers amb destinació a
centres d’educació infanti l  públ ics de
Catalunya.

b) Termini d’execució: 45 dies a partir de
la data de dipòsit de la garantia definitiva o
45 dies a partir de la comunicació de l’ad-
judicació en cas que aquesta sigui igual o
inferior a 12.020,24 euros.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 87.507,00 euros, IVA inclòs.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Cal acreditar els requisits mínims de sol-

vència següents: Solvència econòmica i fi-
nancera: Declaració relativa a la xifra de
negocis global anual de l’empresa en el curs
dels últims 3 exercicis (amb el mínim anual
equivalent al doble de l’import al qual es
liciti).

—7 Criteris de valoració
a) Valoració tècnica de l’oferta: fins a 70

punts.
b) Proposició econòmica: fins a 30 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

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

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

g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 8 dies natu-

rals comptats des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa cons-
tar 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 dilluns a dijous 18:00 ho-
res i divendres 14:00 hores.

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

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

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 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 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, tele-
grama o a l’adreça de correu electrònic que
s’esmenta en el plec de clàusules, durant el
mateix dia.

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

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

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.

c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals 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.

—12 Presentació de mostres: es presen-
tarà mostra de tots els materials, excepte el
codi 45645, tobogan senzill de 2 a 6 anys.

Barcelona, 10 d’abril de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.101.073)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0979/07).

—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: 0979/07.

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

les “Proves d’accés de formació professio-
nal de grau superior”.

b) Termini d’execució: 10 dies naturals a
comptar del lliurament dels disquets per part
del Departament d’Educació, que es com-
promet a lliurar-los en el moment de l’adju-
dicació.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total màxim: 68.307,76 euros, IVA

inclòs.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació optativa: grup M, subgrup 4,

categoria D.
La seva presentació és potestativa i úni-

cament a efectes de dispensa de presentar
la documentació acreditativa de la solvèn-
cia econòmica, financera i tècnica de l’em-
presa.

Documentació acreditativa de solvència
econòmica, financera i tècnica que consta
a l’apartat G del quadre de característiques
del plec de clàusules administratives parti-
culars. L’empresa ha de demostrar que té
un xifra global de negocis durant els últims
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tres exercicis d’un mínim de 150.000,00
euros anuals.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 30 punts.
b) Reducció de termini: fins a 20 punts.
c) Millores en relació al personal: fins a

20 punts.
d) Millores en relació als equips tècnics i

mecànics: fins a 20 punts,
e) Altres millores: fins a 10 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

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

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

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

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 8 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al Diari Oficial
de la General i tat de Catalunya .  Es fa
constar que si l’últim dia del termini és
dissabte o festiu, la presentació de pro-
posicions es prorrogarà fins al proper dia
hàbil.

b) Hora límit: de dilluns a dijous de les 9
hores a les 18 hores i divendres de les 9
hores a les 14 hores.

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.

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

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

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

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data 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, tele-
grama o a l’adreça de correu electrònic que
s’esmenta en el plec de clàusules, durant el
mateix dia.

e) Termini durant el qual el licitador està

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

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

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals 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, 10 d’abril de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.100.126)


