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ORDRE EDU/154/2007, de 16 de maig, per
la qual s’aproven les bases reguladores per a
la concessió de subvencions als ajuntaments i
a les associacions de mares i pares d’alumnes
per a l’organització de l’activitat Escoles Obertes al Juny/Setembre, i s’obre la convocatòria
pública per a l’any 2007.
La Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a
les famílies, defineix les polítiques familiars en
base a la consideració de la millora del benestar
i la qualitat de vida de les famílies en relació
amb les responsabilitats que s’adquireixen i
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amb els drets que se’n deriven a l’educació,
entre d’altres camps, i a l’afavoriment de la
conciliació de la vida familiar amb la resta
d’àmbits de la vida quotidiana.
El Pacte nacional per a l’Educació, signat
el 20 de març de 2006 entre el Govern de la
Generalitat i les principals organitzacions que
formen la comunitat educativa a Catalunya,
estableix com a fita important la col·laboració
de les parts en la conciliació de la vida laboral i
familiar. Una de les mesures que es van acordar
per donar compliment a l’esmentat objectiu és
l’obertura dels centres educatius a primers de
setembre, a finals de juny i, si s’escau, durant el
mes de juliol per continuar activitats ja iniciades
al mes de juny, per tal que es puguin dur a
terme activitats socioeducatives.
D’altra banda, mitjançant el Decret 218/2001,
de 24 de juliol, pel qual es regula l’ús social
dels edificis dels centres educatius públics,
el Departament d’Educació fomenta, especialment en col·laboració amb els ajuntaments,
l’ús social de les instal·lacions escolars dels
centres educatius, més enllà del seu ús escolar,
i sense interferir en l’activitat docent.
El Departament d’Educació, fent-se ressò
d’aquests principis, i seguint les línies ja endegades de suport a les famílies i de conciliació
dels horaris educatius amb la vida familiar, vol
recolzar els ajuntaments i les associacions de
mares i pares d’alumnes per tal que organitzin
activitats per a nois i noies durant els dies
posteriors i previs al curs escolar.
Mitjançant aquests ajuts es pretén posar
a disposició de les famílies uns espais, unes
activitats i uns professionals responsables de
l’alumnat durant els dies posteriors i els previs al
curs escolar, en els quals normalment els pares
i les mares no gaudeixen de situació vacacional
o ja s’han reincorporat a les activitats laborals
després del període de vacances.
Per tot això, de conformitat amb el que
estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol IX del
Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, i a proposta de
la directora general d’Atenció a la Comunitat
Educativa,
Ordeno:
Article 1
S’aproven les bases reguladores que
consten a l’annex d’aquesta Ordre, per a la
concessió de subvencions als ajuntaments i a
les associacions de mares i pares d’alumnes
per a l’organització del servei Escoles Obertes
al Juny/Setembre, d’activitats socioeducatives
per als nois i noies durant els dies del mes de
juny posteriors a l’acabament de les classes
i els del mes de setembre previs a l’inici de
les classes del curs escolar següent, en els
centres educatius sostinguts amb fons públics
de Catalunya que imparteixen el segon cicle de
l’educació infantil i/o l’educació primària.
Article 2
S’obre convocatòria de concurs públic per a
la concessió de subvencions als ajuntaments i
a les associacions de mares i pares d’alumnes

per a l’organització d’activitats socioeducatives
per als nois i noies durant els dies del mes de
juny i, si escau, del mes de juliol posteriors a
l’acabament de les classes del curs escolar
2006-2007, i els del mes de setembre previs
a l’inici de les classes del curs escolar 20072008, en els centres educatius sostinguts amb
fons públics de Catalunya que imparteixen el
segon cicle de l’educació infantil i/o l’educació
primària, la qual es regeix per les bases que es
publiquen a l’annex d’aquesta Ordre.

Així mateix, poden interposar potestativament 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 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.

Article 3
El servei al qual fa referència aquesta convocatòria es durà a terme els dies laborables,
excepte els dissabtes del mes de juny i,
excepcionalment, del mes de juliol posteriors
a la data de finalització del curs 2006-2007,
d’una banda, i els del mes de setembre de
2007 anteriors a l’inici del curs 2007-2008,
d’una altra, i en un horari de quatre hores,
com a mínim, per dia. Aquesta actuació no
comporta la prestació de servei de menjador,
el qual queda, en tot cas, fora del contingut
de l’activitat subvencionada.

Barcelona, 16 de maig de 2007

Article 4
Es destina a la concessió d’aquests ajuts
un import total de 2.655.400,00 euros, dels
quals 655.400,00 euros seran a càrrec de
l’aplicació EN04 D/460000100/4210 (quan es
tracti d’ajuntaments) i 2.000.000,00 d’euros, a
càrrec de l’aplicació EN04 D/480000100/4250
(en el supòsit que les entitats beneficiàries
siguin AMPA) del pressupost de l’any 2006,
prorrogat per al 2007.
La distribució a què fa referència el paràgraf anterior podrà ser modificada en funció
de les sol·licituds estimades. Així mateix, els
crèdits als quals es fa referència podran ser
incrementats d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries.
L’import de la subvenció per a cada mòdul
serà el resultat de dividir l’import total del
crèdit disponible entre nombre total de mòduls
corresponents a les sol·licituds admeses. En
qualsevol cas, l’import màxim concedit per a
cada mòdul serà de 358,00 euros per a l’acollida organitzada durant el mes de juny, i de
307,00 euros per a la del mes de setembre.
Article 5
Les sol·licituds per a l’obtenció dels ajuts que
es convoquen es poden presentar en un termini
de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de
la publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Article 6
Es delega en la directora general d’Atenció
a la Comunitat Educativa la competència per
resoldre aquesta convocatòria.
En la resolució es determinaran els recursos
que s’hi podran interposar, l’òrgan davant el
qual es podrà recórrer i el termini per fer-ho.
Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via
administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
Annex
Bases reguladores
—1 Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament de subvencions als
ajuntaments i a les associacions de mares i
pares d’alumnes que organitzin el servei Escoles Obertes al Juny/Setembre, d’activitats
socioeducatives per als nois i noies durant
els dies posteriors a la finalització del curs
escolar corresponent i els de setembre previs
a l’inici del següent, en els centres educatius
sostinguts amb fons públics de Catalunya que
imparteixen el segon cicle de l’educació infantil
i/o l’educació primària.
La sol·licitud de subvenció pot demanar-se per prestar el servei durant un únic
període o per a ambdós, però, en qualsevol
cas, s’haurà de prestar durant tot el període
subvencionat.
L’import d’aquestes subvencions es destinarà íntegrament a minorar el cost del servei
de l’alumnat que s’hi aculli, estigui o no matriculat al centre.
—2 Caràcter del servei
El servei ha d’implicar un temps actiu per
als nens i nenes que possibiliti la realització,
entre d’altres, d’activitats lúdiques, artístiques
o esportives i culturals, amb exclusió de les
activitats pròpies dels programes escolars.
El català s’ha d’utilitzar normalment com a
llengua vehicular en aquestes activitats.
En qualsevol cas, el consell escolar del
centre ha d’aprovar l’activitat.
—3 Beneficiaris de les subvencions
Poden sol·licitar les subvencions tots els
ajuntaments i les associacions de mares i pares
d’alumnes de centres educatius sostinguts
amb fons públics de Catalunya.
Quan l’entitat sol·licitant sigui l’associació
de mares i pares d’alumnes, aquesta ha de
complir els requisits següents:
a) Estar legalment constituïda i amb les seves dades actualitzades al Registre d’entitats (o
en tràmit d’actualització), o en tràmit de constitució, sempre que compleixi aquest requisit
en el moment de prestació de servei.
b) Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat, i de les
obligacions davant la Seguretat Social.
c) No trobar-se en cap de les circumstàncies
que impossibiliten per ser beneficiari d’aquesta
subvenció previstes a l’article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
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d) Complir els requisits establerts als articles
32 i 36 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística, en cas que tingui establiments oberts al públic.
e) En cas que la sol·licitud es presenti
per més d’una AMPA, per haver acordat dur
a terme el servei d’acollida conjuntament,
han de designar una d’elles com a primera
sol·licitant, i aquesta serà la del centre on es
prestarà el servei.
f) Complir amb l’obligació, si escau, de
presentació dels comptes anuals en el registre
corresponent.
—4 Prevalença dels ajuntaments
Quan concorrin sol·licituds de l’associació
de mares i pares d’alumnes i de l’ajuntament
referides a un mateix centre educatiu, prevaldrà
la de l’ajuntament.
—5 Condicions de prestació del servei
a) S’ha de dur a terme en locals i espais del
centre educatiu que determini la direcció del
centre, o la titularitat, en el cas dels centres
privats concertats, on es realitzi l’activitat.
b) Ha de prestar-se durant tot el període o
períodes subvencionats.
c) Ha d’estar cobert per l’assegurança a
què fa referència la base 9.
d) El nombre de monitors/es serà com a
mínim d’un per mòdul subvencionable, i ha de
guardar proporció amb les característiques i
la quantitat de l’alumnat a atendre.
e) S’aplicarà el Conveni col·lectiu de treball
del sector del lleure educatiu i sociocultural de
Catalunya vigent, en el cas que el servei es
presti mitjançant empresa o entitat subjecta a
la seva regulació.
—6 Mòduls subvencionables
Cada grup d’entre 12 i 20 assistents
constituirà un mòdul subvencionable, als
efectes d’aquests ajuts; a partir de 21 se’n
consideraran dos, i tres en el cas de més de
40. De forma excepcional, en els centres i les
zones escolars rurals (ZER) que tinguin menys
de 50 alumnes, el nombre mínim d’assistents
al servei d’acollida per assolir la consideració
d’un mòdul serà de 5. La mateixa excepció
serà d’aplicació en els centres que hagin
iniciat les seves activitats en un termini de
menys d’un any abans de la presentació de
la sol·licitud.
—7 Requisits dels monitors i monitores
Els monitors i monitores que prestin el
servei han de ser majors de 18 anys i estar
capacitats per a la realització d’aquesta tasca.
A aquests efectes, capaciten per a la prestació
del servei els diplomes i títols següents: diploma
de monitor de lleure infantil i juvenil, diploma
de director de lleure infantil i juvenil, títol de
tècnic superior en animació sociocultural, títol
de tècnic superior en integració social i títol de
tècnic superior en educació infantil, i d’altres
equivalents, o acreditar capacitació provada
per l’experiència adquirida.
—8 Compatibilitat i concurrència
Els sol·licitants han de declarar si han demanat o obtingut altres ajuts amb la mateixa
finalitat, i indicar-ne la seva procedència i
import.
L’import de la subvenció concedida en cap
cas no pot ser d’una quantitat que, aïlladament
o en concurrència amb altres ajuts d’entitats
públiques o privades, superi el cost del servei
d’acollida.

—9 Assegurança
L’ajuntament o, en el seu cas, l’associació
de mares i pares d’alumnes han de contractar
una assegurança de responsabilitat civil per
cobrir els riscos derivats del desenvolupament
del servei d’acollida davant d’usuaris i tercers,
amb uns límits mínims de 150.000,00 euros
per víctima i 1.200.000,00 euros per sinistre,
d’acord amb el Decret 218/2001, de 24 de
juliol, pel qual es regula l’ús social dels edificis
dels centres docents públics, modificat pel
Decret 333/2002, de 19 de novembre.
—10 Sol·licituds
10.1 La sol·licitud es presentarà per via
telemàtica i es podrà tramitar des de qualsevol terminal de què disposin les persones
interessades, a través de la pàgina del Departament d’Educació http://www.gencat.
net/educacio, d’acord amb el que estableix
l’Ordre EDU/140/2007, de 8 de maig, per
la qual s’aprova la tramitació telemàtica del
procediment de participació en la convocatòria
pública per a la concessió de subvencions per
a l’organització de l’activitat Escoles Obertes
al Juny/Setembre.
En el cas de les associacions de mares i
pares d’alumnes, caldrà que la persona sol·
licitant s’identifiqui amb el número que li va ser
assignat a l’AMPA pel Registre únic d’entitats
jurídiques del Departament de Justícia.
10.2 La sol·licitud també pot ser presentada per qualsevol dels mitjans que estableix
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
10.3 Les sol·licituds realitzades per mitjans
telemàtics es consideren presentades davant
de l’Administració quan s’enregistrin en el Registre telemàtic del portal www.gencat.net.
10.4 Les sol·licituds presentades telemàticament tenen els mateixos efectes jurídics
que les presentades per la resta de mitjans
admesos en dret.
10.5 Documentació que ha de ser presentada juntament amb la sol·licitud:
a) Pressupost detallat d’ingressos i despeses de l’activitat.
b) Declaració conforme es compleixen,
si escau, els requisits establerts als articles
32 i 36 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística.
c) Pòlissa de responsabilitat civil, d’acord
amb el que estableix la base 10, o compromís de la seva contractació en el cas que en
resulti beneficiari.
En el cas que la sol·licitud sigui efectuada
per l’AMPA, aquesta entitat també haurà de
presentar el que s’especifica a continuació:
a) Documentació que acrediti que l’AMPA
està legalment constituïda o en tràmit de
constitució.
b) Declaració conforme l’entitat beneficiària
no es troba en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
c) Declaració conforme s’està al corrent
de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social en els termes que preveu l’article 14 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
—11 Resolució i publicitat
11.1 La resolució de la convocatòria la
farà l’òrgan que es determini a la mateixa
convocatòria.
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11.2 La resolució de concessió i desestimació de les subvencions es notificarà a les
persones interessades. A més, la resolució es
farà pública al tauler d’anuncis de la seu central
del Departament d’Educació, i als taulers dels
serveis territorials corresponents.
Així mateix, es publicarà al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya quan l’import
atorgat sigui igual o superior a 3.000,00
euros.
En qualsevol cas, es consideraran desestimades les sol·licituds d’ajuts no resoltes per
resolució expressa dins el termini de sis mesos
a comptar de l’endemà de la data de finalització
del termini per presentar les sol·licituds.
—12 Abonament de la subvenció
La subvenció s’abonarà en un pagament
pel que fa a l’activitat del mes de juny i un
altre pel que fa a la del mes de setembre,
els quals s’ingressaran en el compte bancari
de titularitat de l’ajuntament o de l’AMPA que
s’indiqui a la sol·licitud, un cop presentada
degudament la justificació a què fan referència
les bases següents.
—13 Documentació justificativa
13.1 La documentació justificativa a què
fa referència aquesta base haurà de ser presentada als serveis territorials del Departament
d’Educació en un termini que finirà els dies
31 de juliol i 31 d’octubre de l’any a què
faci referència la convocatòria, segons si les
activitats es duen a terme durant el mes de
juny o el mes de setembre, respectivament.
Aquesta justificació revestirà la modalitat de
compte justificatiu simplificat, en els termes
del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
13.2 Els ajuntaments han de presentar la
següent documentació justificativa:
a) Certificat d’assistència a l’activitat, amb
indicació dels noms i cognoms, i amb l’autorització prèvia dels pares, mares o tutors/es per a
la cessió de les dades personals de l’alumnat,
d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999).
b) Memòria descriptiva de l’activitat.
c) Certificat de la Intervenció de l’Ajuntament, acreditatiu de la realització de les
obligacions reconegudes amb motiu de la
prestació del servei.
d) Pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els riscos d’acord amb la base 9.
13.3 Documentació justificativa que han
de presentar les AMPA.
a) Certificat d’assistència a l’activitat, amb
indicació dels noms i cognoms, i amb l’autorització prèvia dels pares, mares o tutors/es per a
la cessió de les dades personals de l’alumnat,
d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999).
b) Declaració conforme a la qual els fons
percebuts s’han destinat a la finalitat prevista i
es compleixen els requisits per ser beneficiaris
de la subvenció, d’acord amb les bases.
c) Memòria descriptiva de l’activitat. Ha
d’incloure una relació detallada de la totalitat
d’ingressos i despeses de l’activitat, d’acord
amb la previsió de despeses presentada en la
sol·licitud. Les dades que han de constar en
la relació són: la data i el número de factura
o comprovant de despesa, el NIF i el nom de
l’empresa, el concepte i l’import.
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d) Certificat acreditatiu de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i en el pagament de les quotes i
altres obligacions amb la Seguretat Social,
en els termes previstos a l’article 14 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
e) Pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi
els riscos d’acord amb la base 9.
Així mateix, juntament amb la documentació
anterior, s’han de presentar els justificants de la
despesa, en funció dels casos següents:
a) Si el servei d’acollida el presten persones
contractades directament per l’AMPA, caldrà
presentar certificat en el qual hauran de constar
el nom, els cognoms i el NIF de les persones
contractades.
b) Si el servei d’acollida el presta una empresa externa a canvi de pagaments directes de
l’AMPA, caldrà presentar certificat on s’haurà
de fer constar la relació de factures i rebuts
d’aquesta empresa, on constin de manera
detallada la data i el número de factura o
rebut, el concepte, l’import, el NIF i el nom
de l’empresa.
c) Si el servei d’acollida el presta una empresa externa a canvi de pagaments directes dels
pares, mares o tutors/es de l’alumnat usuari,
cal presentar certificat d’aquesta empresa on
constin de manera detallada els ingressos mensuals percebuts dels pares, mares o tutors/es,
així com declaració del/de la representant de
l’empresa de si aquests ingressos cobreixen
o no la totalitat del cost del servei.
13.4 Es comprovaran, mitjançant un
mostreig aleatori d’un mínim del 10% de les
entitats beneficiàries de l’ajut, els documents
en base als quals s’ha elaborat el compte
justificatiu. A aquest efecte, els beneficiaris
podran ser requerits per aportar els originals o fotocòpies compulsades de tota la
documentació.
—14 Obligacions del beneficiari
a) Dur a terme l’activitat que fonamenta
la concessió de la subvenció, en els termes
d’aquestes bases.
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació del Departament d’Educació, i a les de
control de l’activitat econòmica i financera que
corresponguin a la Intervenció General de la
Generalitat, a la Sindicatura de Comptes o a
altres organismes competents, tant nacionals
com comunitaris, amb l’aportació de tota la
informació que li sigui requerida en exercici de
les actuacions anteriors.
c) Proposar al Departament d’Educació
qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la
subvenció.
d) Disposar dels llibres comptables, registres
diligenciats i altres documents degudament
auditats en els termes exigits per la legislació
mercantil i sectorial aplicable, així com els
estats comptables dels quals es desprenguin
les actuacions objecte de la subvenció, amb
la finalitat de garantir l’adequat exercici de les
facultats de comprovació i control.
e) Conservar els documents justificatius
de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser
objecte de les actuacions de comprovació
i control.
f) Fer pública la col·laboració del Departament d’Educació en la documentació que
generin les activitats subvencionades.

—15 Revocació de la subvenció
Són causes de revocació total o parcial de
l’atorgament de l’ajut, les quals, si escau, poden donar lloc al reintegrament de les quantitats
percebudes indegudament, amb els interessos
corresponents, les que preveuen els articles 37
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, i 99 i següents del Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, així com l’incompliment per part
del destinatari de les condicions establertes
en aquestes bases.
(07.131.131)

ACORD GOV/74/2007, de 15 de maig, relatiu
a l’exercici efectiu de les competències assumides pel Consorci d’Educació de Barcelona
en virtut de l’Acord subscrit entre la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona de
19 d’octubre de 2006.
El Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, en la sessió de 27 de juny
de 2006, va acordar assumir les competències
i les funcions corresponents a les àrees d’actuació previstes a l’article 3.2.b), e), g), h) i i)
dels Estatuts aprovats pel Decret 84/2002, de
5 de febrer, i assumir, per delegació, les competències de l’article 3.3 d’aquests Estatuts,
en ambdós supòsits de forma progressiva,
a partir de l’1 de setembre de 2006 i en un
termini màxim de 12 mesos d’acord amb
un calendari que es concretarà pel Consell
de Direcció del Consorci a proposta d’una
comissió de treball.
Per l’Acord del Govern de 3 d’octubre
de 2006, es va autoritzar la signatura de
l’Acord entre la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona, subscrit en data
19 d’octubre de 2006, per a l’assumpció de
funcions d’ambdues administracions per part
del Consorci d’Educació de Barcelona, pel
que fa a les àrees d’actuació esmentades,
en el qual ambdues parts es comprometen
a realitzar els tràmits necessaris per tal de
possibilitar l’assumpció de les competències
i les funcions dins el calendari d’actuacions
que es determini.
Dins aquest procés, en aquest moment cal
fer efectiva l’assumpció de les competències i
les funcions que la normativa vigent atribueix a
l’Administració educativa, relatives a l’educació
complementària i extraescolar i a la reglamentació i la gestió del transport, del menjador i
d’altres serveis escolars.
Atès que l’exercici per part del Consorci
d’aquestes funcions afecta mitjans humans
i materials;
A proposta del conseller d’Educació, el
Govern

extraescolar i en la reglamentació i la gestió
del transport, del menjador i d’altres serveis
escolars, en els termes que s’estableixen en
aquest Acord.
—2 L’assumpció d’aquestes competències
afecta diferents actuacions dutes a terme
actualment pel Departament d’Educació, en
els àmbits següents:
Les subvencions per a l’acollida matinal
d’alumnes.
Les subvencions per a l’organització de
l’activitat Escoles Obertes al Juny/Setembre.
El transport escolar.
L’ajut individual de desplaçament.
L’ajut individual de menjador.
Els centres d’atenció educativa preferent.
—3 Per al proper curs 2007/2008 el Departament d’Educació, amb càrrec als seus
pressupostos, farà les corresponents convocatòries relatives a les línies d’ajut esmentades
a l’apartat anterior, i el Consorci d’Educació
participarà en la gestió de les convocatòries
pel que fa a la recollida de sol·licituds, a la
proposta d’adjudicació, a la recepció de la
documentació i al control de les justificacions,
en l’àmbit de la ciutat de Barcelona.
A partir del curs 2008/2009 les convocatòries per a la ciutat de Barcelona es duran a
terme pel Consorci d’Educació, amb càrrec
als seus pressupostos.
A partir de l’exercici pressupostari corresponent a l’any 2008, la Llei de pressupostos
haurà de preveure l’increment de la partida del
Consorci d’Educació de Barcelona a l’efecte
que pugui atendre les obligacions que comporta l’exercici efectiu de les competències
esmentades.
—4 A partir del curs 2008/2009, el Consorci
d’Educació de Barcelona, d’acord amb la disposició transitòria tercera dels seus Estatuts,
s’haurà de subrogar en la posició jurídica del
Departament d’Educació en els convenis i
contractes que aquest hagi subscrit en l’àmbit
de les competències esmentades.
—5 Així mateix, a partir del curs 2008/2009,
d’acord amb l’article 6 dels Estatuts del
Consorci, correspondrà a la seva presidència
resoldre les reclamacions de responsabilitat
patrimonial que es derivin de l’exercici d’aquestes competències, i l’aplicació del règim de
recursos i reclamacions previst a l’article 20
dels seus Estatuts.
—6 Amb efectes del dia 1 de juny de
2007, s’adscriu al Consorci d’Educació de
Barcelona el personal que resulta afectat
per les competències assumides per aquest,
en virtut d’aquest Acord, el qual figura a
l’annex, juntament amb l’import a transferir
al Consorci.
A partir de l’any 2008, i en exercicis pressupostaris futurs, els imports corresponents
al cost de les retribucions d’aquests llocs de
treball s’incorporaran a la partida del pressupost corresponent al Consorci.
—7 Donar publicitat a aquest Acord al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Acorda:
—1 El Consorci, en l’àmbit territorial de
la ciutat de Barcelona, assumeix, de forma
efectiva, les competències que la normativa
vigent atribueix a l’Administració educativa
en matèria d’educació complementària i
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Barcelona, 15 de maig de 2007
Laia Bonet Rull
Secretària del Govern

Núm. 1142

Annex
Relació de llocs de treball que ocupa el personal
d’administració i serveis que resulta afectat
per les competències assumides pel Consorci
d’Educació de Barcelona en virtut de l’Acord
de 19 d’octubre de 2006
Grau: A.
Nivell: 22.3.
Codi del lloc: 0438871.
Nom del lloc: Responsable de transport i
menjador escolar.
Centre de treball: Serveis centrals.
Grau: D.
Nivell: 12.
Codi del lloc: 0040770.
Nom del lloc: Auxiliar administratiu/iva.
Centre de treball: Serveis Territorials a Bar
celona I (ciutat).
Import anual total: 69.932,05 euros.
Import de la transferència: 40.793,11 euros,
corresponent al període de l’1.6.2007 al
31.12.2007.
(07.130.147)

RESOLUCIÓ EDU/1491/2007, de 17 de maig,
per la qual s’atribueix una nova denominació
específica a diversos col·legis d’educació
infantil i primària.
D’acord amb la sol·licitud presentada pels
òrgans de govern corresponents a diversos
col·legis d’educació infantil i primària per atribuir-los una nova denominació específica, es
van instruir els expedients corresponents.
Havent-se comprovat als expedients esmentats que els centres compleixen els requisits
que exigeix l’article 6 de l’annex del Decret
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària;
Per tot això,
Resolc:
Atribuir als col·legis d’educació infantil i
primària que figuren a l’annex d’aquesta Resolució les denominacions específiques que
s’hi detallen.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament 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 públiques i del

procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.

imparteixen educació secundària i formació
professional de grau superior;
Per tot això,

Barcelona, 17 de maig de 2007
p. d.

(Resolució EDU/4208/2006,
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: Garraf.
Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Unitat de població: Vilanova i la Geltrú.
Codi de centre: 08065275.
Adreça: c. Bailén, s/n.
Denominació específica actual: Vilanova i la
Geltrú III.
Nova denominació específica: Volerany.
Comarca: Vallès Oriental.
Municipi: Caldes de Montbui.
Unitat de població: Caldes de Montbui.
Codi de centre: 08065299.
Adreça: c. de Maria Aurèlia Capmany, 2.
Denominació específica actual: Caldes de
Montbui.
Nova denominació específica: El Calderí.
Serveis Territorials d’Educació a Girona
Comarca: Selva.
Municipi: Sant Feliu de Buixalleu.
Unitat de població: Sant Feliu de Buixalleu.
Codi de centre: 17008894.
Adreça: c. Pla de Gaserans, s/n.
Denominació específica actual: BuixalleuMassanes.
Nova denominació específica: Alzines Balladores.
Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental
Comarca: Vallès Occidental.
Municipi: Terrassa.
Unitat de població: Terrassa.
Codi de centre: 08066048.
Adreça: c. de Biscaia, s/n.
Denominació específica actual: Torresana.
Nova denominació específica: Roser Capdevila.
(07.123.038)

RESOLUCIÓ EDU/1492/2007, de 17 de maig,
per la qual s’atribueix una nova denominació
específica a un institut d’educació secundària
de Girona.
D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent de l’institut
d’educació secundària per atribuir-li una nova
denominació específica, es va instruir l’expedient corresponent.
Havent-se comprovat a l’expedient esmentat
que el centre compleix els requisits que exigeix
l’article 5 de l’annex del Decret 199/1996, de
12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
orgànic dels centres docents públics que
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Resolc:
Atribuir a l’institut d’educació secundària
Escola d’Hoteleria i Serveis Sant Narcís, amb
codi 17001759, ubicat al c. de Josep Viader
i Moliner, 11, de Girona (Gironès), la nova
denominació específica Escola d’Hostaleria i
Turisme de Girona.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament 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 públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 17 de maig de 2007
p.d. (Resolució EDU/4208/2006, de 21.12.2006,
DOGC de 22.12.2006)

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu
(07.123.037)

RESOLUCIÓ EDU/1519/2007, de 17 de maig,
per la qual es resol el concurs públic per seleccionar centres educatius privats concertats
que subscriguin un contracte programa amb el
Departament d’Educació, per a la subvenció
d’activitats complementàries i amb efectes a
partir del curs 2007-2008.
Per l’Ordre EDU/22/2007, de 7 de febrer,
es va convocar concurs públic per seleccionar centres educatius privats concertats que
subscriguin un contracte programa amb el
Departament d’Educació, per a la subvenció
d’activitats complementàries i amb efectes a
partir del curs 2007-2008 (DOGC núm. 4825,
de 20.2.2007).
D’acord amb l’article 5 d’aquesta Ordre, el
conseller d’Educació ha d’emetre la resolució
per la qual es fa pública la selecció dels centres
educatius, la qual s’ha de publicar al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Per això, un cop examinades les sol·licituds
presentades pels centres, i a proposta de la
Direcció General de Recursos del Sistema
Educatiu,
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Resolc:
—1 Relacionar a l’annex 1 d’aquesta Resolució els centres privats concertats que han
presentat sol·licitud per subscriure un contracte
programa, per a la subvenció d’activitats
complementàries.
—2 Relacionar a l’annex 2 d’aquesta Resolució els centres privats concertats que, en
aplicació dels criteris de preferència establerts
en la base 5 de l’Ordre de convocatòria, han
resultat seleccionats per subscriure un contracte programa per a la subvenció d’activitats
complementàries, amb efectes a partir del
curs 2007-2008, i amb indicació dels imports
corresponents a la subvenció atorgada.
—3 Aquesta Resolució comporta una
despesa de 4.993.745,00 euros, dels quals
1.997.498,00 euros s’imputen al pressupost de
l’any 2006, prorrogat per al 2007, en concepte
de bestreta, i van a càrrec de l’aplicació pressupostària EN03 D/482000100/4210. La resta
de l’import, 2.996.247,00 euros, anirà a càrrec
de la corresponent partida del pressupost de
l’any 2008, condicionada a l’aprovació dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per a l’any 2008.
—4 D’acord amb el que disposa la base
7 de l’annex 1 de l’Ordre de convocatòria,
el pagament de l’import corresponent a la
primera bestreta es tramitarà abans del 31 de
desembre de 2007, la segona bestreta durant
la segona quinzena del mes de març de 2008,
i la resta de la subvenció s’abonarà un cop el
centre hagi justificat la subvenció atorgada, tal
com estableix la base esmentada.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament 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 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, 17 de maig de 2007
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Municipi: Igualada.
Denominació: Mare del Diví Pastor.
Codi: 08019599.

Municipi: Mataró.
Denominació: L’Arboç.
Codi: 08034308.

Municipi: Martorell.
Denominació: La Mercè.
Codi: 08020531.

Municipi: Sallent.
Denominació: Vedruna.
Codi: 08024984.

Serveis Territorials: Barcelona I (ciutat).

Municipi: Barcelona.
Denominació: Estel Vallseca.
Codi: 08010596.
Municipi: Barcelona.
Denominació: Griselda.
Codi: 08005734.
Municipi: Barcelona.
Denominació: La Sagrera.
Codi: 08013585.
Municipi: Barcelona.
Denominació: Labouré.
Codi: 08005643.
Municipi: Barcelona.
Denominació: Mare Alfonsa Cavín.
Codi: 08008309.
Municipi: Barcelona.
Denominació: Marillac.
Codi: 08005485.
Municipi: Barcelona.
Denominació: Sagrado Corazón.
Codi: 08008981.
Municipi: Barcelona.
Denominació: Sant Pere Claver.
Codi: 08003671.
serveis territorials: barcelona ii
(comarques).

Municipi: Badalona.
Denominació: Laietània.
Codi: 08001297.
Municipi: Badalona.
Denominació: Nen Jesús de Praga.
Codi: 08000578.
Municipi: Berga.
Denominació: Llar Santa Maria de Queralt.
Codi: 08037085.
Municipi: Berga.
Denominació: Vedruna-Berga.
Codi: 08014656.
Municipi: Gironella.
Denominació: Anunciata.
Codi: 08017657.
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Alegre.
Codi: 08018340.
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Joan XXIII.
Codi: 08018871.

Municipi: Sant Hipòlit de Voltregà.
Denominació: Sagrats Cors.
Codi: 08026543.
Municipi: Sant Julià de Vilatorta.
Denominació: El Roser.
Codi: 08026798.
Municipi: Súria.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 08029258.
Municipi: Taradell.
Denominació: Sant Genís-Santa Agnès.
Codi: 08029313.
Municipi: Torelló.
Denominació: Rocaprevera.
Codi: 08030534.
Municipi: Torelló.
Denominació: Sagrats Cors.
Codi: 08030546.
Municipi: Vic.
Denominació: Escorial.
Codi: 08030947.
Municipi: Vic.
Denominació: Pare Coll.
Codi: 08030960.
Municipi: Vic.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 08030911.
Municipi: Vic.
Denominació: Sant Miquel dels Sants.
Codi: 08030959.
Municipi: Vic.
Denominació: Santa Caterina de Siena.
Codi: 08030881.
serveis territorials: girona.

Municipi: Figueres.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 17001164.
Municipi: Olot.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 17002417.
Municipi: Olot.
Denominació: Escola Pia d’Olot.
Codi: 17002341.
Municipi: Olot.
Denominació: Petit Plançó.
Codi: 17002405.
Municipi: Ripoll.
Denominació: Santa Maria de Ripoll.
Codi: 17003011.

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Santa Marta.
Codi: 08036950.

serveis territorials: lleida.

serveis territorials: baix llobregat-anoia

Municipi: Manresa.
Denominació: L’Ave Maria.
Codi: 08020267.

Municipi: Bellpuig.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 25001023.

Municipi: Esparreguera.
Denominació: Estel.
Codi: 08016926.

Municipi: Manresa.
Denominació: Mare de Déu del Pilar.
Codi: 08020309.

Municipi: Les Borges Blanques.
Denominació: Mare de Déu de Montserrat.
Codi: 25001151.

Annex 1
Centres que han presentat la sol·licitud
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Municipi: Lleida.
Denominació: L’Anunciata.
Codi: 25002222.
Municipi: Solsona.
Denominació: Arrels I.
Codi: 25004279.
Municipi: Solsona.
Denominació: Arrels II.
Codi: 25004309.
Municipi: Tàrrega.
Denominació: Escola Pia de Tàrrega.
Codi: 25004474.
Municipi: Tàrrega.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 25004486.
Municipi: Tremp.
Denominació: María Inmaculada.
Codi: 25004802.
serveis territorials: tarragona.

Municipi: La Selva del Camp.
Denominació: Sant Rafael.
Codi: 43003112.
Municipi: Santa Coloma de Queralt.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 43003021.
Municipi: Tarragona.
Denominació: Joan XXIII.
Codi: 43003151.
Municipi: Tarragona.
Denominació: La Salle Torreforta.
Codi: 43003793.
serveis territorials: vallès occidental

Municipi: Sabadell.
Denominació: Xaloc.
Codi: 08032531.
Annex 2
Centres seleccionats
serveis territorials: baix llobregat-anoia.

Municipi: Martorell.
Denominació: La Mercè.
Codi: 08020531.
Setembre/desembre 2007: 141.892,00 euros.
Gener/agost 2008: 212.838,00 euros.
serveis territorials: barcelona i (ciutat).

Municipi: Barcelona.
Denominació: Labouré.
Codi: 08005643.
Setembre/desembre 2007: 70.946,00 euros.
Gener/agost 2008: 106.419,00 euros.
Municipi: Barcelona.
Denominació: Mare Alfonsa Cavín.
Codi: 08008309.
Setembre/desembre 2007: 70.946,00 euros.
Gener/agost 2008: 106.419,00 euros.

Municipi: Manresa.
Denominació: L’Ave Maria.
Codi: 08020267.
Setembre/desembre 2007: 70.946,00 euros.
Gener/agost 2008: 106.419,00 euros.
Municipi: Manresa.
Denominació: Mare de Déu del Pilar.
Codi: 08020309.
Setembre/desembre 2007: 70.946,00 euros.
Gener/agost 2008: 106.419,00 euros.
Municipi: Sant Hipòlit de Voltregà.
Denominació: Sagrats Cors.
Codi: 08026543.
Setembre/desembre 2007: 55.962,00 euros.
Gener/agost 2008: 83.943,00 euros.
Municipi: Sant Julià de Vilatorta.
Denominació: El Roser.
Codi: 08026798.
Setembre/desembre 2007: 70.946,00 euros.
Gener/agost 2008: 106.419,00 euros.
Municipi: Torelló.
Denominació: Rocaprevera.
Codi: 08030534.
Setembre/desembre 2007: 70.946,00 euros.
Gener/agost 2008: 106.419,00 euros.
Municipi: Vic.
Denominació: Escorial.
Codi: 08030947.
Setembre/desembre 2007: 156.876,00 euros.
Gener/agost 2008: 235.314,00 euros.
Municipi: Vic.
Denominació: Pare Coll.
Codi: 08030960.
Setembre/desembre 2007: 141.892,00 euros.
Gener/agost 2008: 212.838,00 euros.
Municipi: Vic.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 08030911.
Setembre/desembre 2007: 141.892,00 euros.
Gener/agost 2008: 212.838,00 euros.
Municipi: Vic.
Denominació: Sant Miquel dels Sants.
Codi: 08030959.
Setembre/desembre 2007: 175.530,00 euros.
Gener/agost 2008: 263.295,00 euros.
Municipi: Vic.
Denominació: Santa Caterina de Siena.
Codi: 08030881.
Setembre/desembre 2007: 55.962,00 euros.
Gener/agost 2008: 83.943,00 euros.

Municipi: Olot.
Denominació: Petit Plançó.
Codi: 17002405.
Setembre/desembre 2007: 70.946,00 euros.
Gener/agost 2008: 106.419,00 euros.
serveis territorials: lleida

Municipi: Solsona.
Denominació: Arrels I.
Codi: 25004279.
Setembre/desembre 2007: 111.924,00 euros.
Gener/agost 2008: 167.886,00 euros.
Municipi: Tàrrega.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 25004486.
Setembre/desembre 2007: 141.892,00 euros.
Gener/agost 2008: 212.838,00 euros.
(07.135.166)

RESOLUCIÓ EDU/1486/2007, de 17 de
maig, per la qual es modifica la Resolució
EDU/1318/2007, de 2 de maig, per la qual
s’eleven a definitives les vacants provisionals
corresponents al concurs de trasllats per proveir llocs de treball a la Inspecció d’Educació, als
centres públics d’ensenyaments secundaris,
a les escoles oficials d’idiomes, a les escoles
d’art i superiors de disseny i als centres de
formació de persones adultes.
Mitjançant la Resolució EDU/1318/2007, de
2 de maig (DOGC núm. 4879, de 9.5.2007), es
van elevar a definitives les vacants provisionals
corresponents al concurs de trasllats per proveir llocs de treball a la Inspecció d’Educació, als
centres públics d’ensenyaments secundaris,
a les escoles oficials d’idiomes, a les escoles
d’art i superiors de disseny i als centres de
formació de persones adultes, convocat per
la Resolució EDU/3571/2007, de 26 d’octubre
(DOGC núm. 4760, de 14.11.2006).
A l’annex 2 d’aquesta Resolució es detallaven les vacants que constaven a la Resolució
de vacants provisionals i que no s’inclouen en
la Resolució de vacants definitives.
Atès que s’ha detectat que no constava a
l’annex 2 esmentat una vacant publicada per
error a la Resolució de vacants provisionals, i
que calia fer-la constar com a vacant provisional
no inclosa en la relació de vacants definitives,
cal efectuar la corresponent modificació.
Per això,

serveis territorials: girona

Municipi: Figueres.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 17001164.
Setembre/desembre 2007: 55.962,00 euros.
Gener/agost 2008: 83.943,00 euros.

serveis territorials: barcelona ii
(comarques).

Municipi: Olot.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 17002417.
Setembre/desembre 2007: 123.238,00 euros.
Gener/agost 2008: 184.857,00 euros.

Municipi: Gironella.
Denominació: Anunciata.
Codi: 08017657.
Setembre/desembre 2007: 55.962,00 euros.
Gener/agost 2008: 83.943,00 euros.

Municipi: Olot.
Denominació: Escola Pia d’Olot.
Codi: 17002341.
Setembre/desembre 2007: 141.892,00 euros.
Gener/agost 2008: 212.838,00 euros.
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Resolc:
Modificar l’annex 2 de la Resolució
EDU/1318/ 2007, de 2 de maig, per la qual
s’eleven a definitives les vacants provisionals
corresponents al concurs de trasllats per
proveir llocs de treball a la Inspecció d’Educació, als centres públics d’ensenyaments
secundaris, a les escoles oficials d’idiomes,
a les escoles d’art i superiors de disseny i als
centres de formació de persones adultes, en
el sentit d’incloure les dades que s’indiquen
a continuació.
Serveis Territorials a Lleida
On diu:
“Municipi: 251200000 Lleida

Full de disposicions i actes administratius

”Centres i especialitats
”25006732 IES Torrevicens (1)
”011   Anglès   01”

Departament d’Educació, i que s’ha iniciat
durant l’any 2006, el qual es detalla a l’annex
d’aquesta Resolució.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Veure annex.
b) Termini d’execució: Veure annex.

Ha de dir:
“Municipi: 251200000 Lleida
”Centres i especialitats
”25006252 EOI de Lleida (1)
”001   Alemany   01
”25006732 IES Torrevicens (1)
”011   Anglès   01”

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

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

Barcelona, 17 de maig de 2007

—4 Pressupost de licitació
Import total: Veure annex.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu,
en el termini de dos mesos a comptar des de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el director
general de Recursos del Sistema Educatiu,
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 17 de maig de 2007
Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu
(07.136.149)

RESOLUCIÓ EDU/1490/2007, de 17 de maig,
per la qual es fa públic un curs d’especialització
per al professorat.
D’acord amb l’Ordre d’11 de gener de 1996
(BOE núm. 20, de 23.1.1996), per la qual
s’homologuen cursos d’especialització per
al professorat d’educació infantil, d’educació
primària, d’educació especial i del primer cicle
d’educació secundària obligatòria, i d’habilitació per als professionals del primer cicle
d’educació infantil, el Departament d’Educació
ha regulat les condicions i el procediment per
a l’autorització dels cursos esmentats per mitjà
de la Resolució de 9 de juliol de 1997 (DOGC
núm. 2444, de 30.7.1997).
L’article 7 de l’Ordre esmentada disposa que
les comunitats autònomes que es trobin en ple
exercici de les seves competències educatives
publicaran als seus respectius diaris oficials
amb una periodicitat, almenys, anual, la llista
de cursos convocats i autoritzats d’acord amb
l’Ordre citada.
Per tant,
Resolc:
—1 Donar publicitat al curs d’especialització
que, d’acord amb l’Ordre d’11 de gener de
1996, ha estat convocat per la Universitat
Autònoma de Barcelona i autoritzat pel

Joan Badia i Pujol
Director general d’Innovació

Annex
Curs d’especialització en educació especial
Pedagogia Terapèutica
Promoció 2006-2007
Universitat Autònoma de Barcelona
(07.123.019)

EDICTE de 18 de maig de 2007, pel qual
es notifica el plec de càrrecs formulat en la
tramitació de l’expedient disciplinari incoat per
Resolució de 12 de març de 2007 a la senyora
Anna Maria Gomà Stinchi.
Atès que no ha estat possible notificar el
plec de càrrecs formulat en la tramitació de
l’expedient disciplinari incoat per Resolució de
12 de març de 2007, de la secretària general
del Departament d’Educació, a la funcionària del cos administratiu senyora Anna Mª.
Gomà Stinchi, DNI 38490955H, domiciliada a
Barcelona, es notifica a la persona interessada
que, en aplicació del que disposa l’article 59.5
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, el plec de
càrrecs és a la seva disposició a les oficines
de la Subdirecció General de la Inspecció de
Serveis del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, Via Augusta, 202226, planta 5B, 08021 Barcelona, de dilluns
a divendres en horari d’oficina.
Passats deu dies, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC,
se seguiran les actuacions oportunes d’acord
amb la normativa vigent.
Barcelona, 18 de maig de 2007
Francesca Roget Paijà
Instructora de l’expedient
(07.138.077)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació
de cinc contractes d’obres (exp. 1116/07,
1142/07, 1147/07, 1148/07 i 1149/07).
—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: Veure annex.
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—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista
Veure annex.
—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 60 punts.
b) Reducció de termini: fins a 10 punts.
c) Per anys addicionals de garantia oferts:
fins a 15 punts.
d) Programa de treball: fins a 15 punts, dels
quals fins a 6 punts per mitjans personals, fins
a 6 punts per mitjans materials adequats al
tipus d’execució i fins a 3 punts pel programa
de treball.
—8 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació-Registre
General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta
baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet: http://www10.gencat.
net/pls/ense_lici/p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presentació
de proposicions.
—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals
comptats des de l’endemà de la publicació
d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar que
si l’últim dia del termini és dissabte o festiu,
la presentació de proposicions es prorrogarà
fins al proper dia hàbil.
b) Hora límit: 14.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la que
s’esmenta a la clàusula 9 del plec de clàusules
administratives particulars.
d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Registre
General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8
d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre
per correu dins el termini d’admissió. En aquest
cas, caldrà justificar la data 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, 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-Serveis
Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
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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 automàticament 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’empresa
adjudicatària.
Barcelona, 14 de maig de 2007
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
Annex
Obra núm. 1:
a) Número d’expedient: 1116/07
b) Objecte del contracte: obres de reparació
de la coberta a l’IES El Pont de Suert de Pont
de Suert (Alta Ribagorça).
c) Termini d’execució: 2 mesos a comptar
des de la data de l’acta de comprovació de
replanteig a efectuar en un termini màxim de
10 dies des de la data de formalització del
contracte.
d) Pressupost de licitació
Import total: 69.979,63 euros, IVA inclòs.
e) 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 particulars.
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 2,
categoria d.
La seva presentació és potestativa i únicament a efectes de dispensa de presentar
la documentació acreditativa de la solvència
econòmica, financera i tècnica de l’empresa.
Obra núm. 2:
a) Número d’expedient: 1142/07.
b) Objecte del contracte: obres de renovació dels vestuaris de l’IES Bruguers de Gavà
(Baix Llobregat).
c) Termini d’execució: 4 mesos a comptar
des de la data de l’acta de comprovació de
replanteig a efectuar en un termini màxim de
10 dies des de la data de formalització del
contracte.
d) Pressupost de licitació
Import total: 131.807,30 euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup complet,
categoria d.
Les empreses estrangeres comunitàries no
classificades hauran de presentar els documents acreditatius de solvència econòmica,
financera i tècnica que figuren a l’apartat G
del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives.
Obra núm. 3:
a) Número d’expedient: 1147/07.
b) Objecte del contracte: obres d’arranjament panells façana, calefacció sala d’actes

i laboratori i instal·lació ascensor a l’IES Joan
Mercader d’Igualada (Anoia).
c) Termini d’execució: 4 mesos a comptar
des de la data de l’acta de comprovació de
replanteig a efectuar en un termini màxim de
10 dies des de la data de formalització del
contracte.
d) Pressupost de licitació
Import total: 152.565,26 euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista:
Classificació: Grup: C, subgrup: complet,
categoria: d i Grup: J, subgrup: 1, categoria:
d.
Les empreses estrangeres comunitàries no
classificades hauran de presentar els documents acreditatius de solvència econòmica,
financera i tècnica que figura a l’apartat G
del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives.
Obra núm. 4:
a) Número d’expedient: 1148/07.
b) Objecte del contracte: obres de construcció mur i rampa al CEIP Santa Maria de
Cervelló (Baix Llobregat).
c) Termini d’execució: 4 mesos a comptar
des de la data de l’acta de comprovació de
replanteig a efectuar en un termini màxim de
10 dies des de la data de formalització del
contracte.
d) Pressupost de licitació
Import total: 82.886,41 euros, IVA inclòs.
e) 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 particulars.
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
complet, categoria c. La seva presentació és
potestativa i únicament a efectes de dispensa
de presentar la documentació acreditativa de
la solvència econòmica, financera i tècnica
de l’empresa.
Obra núm. 5:
a) Número d’expedient: 1149/07.
b) Objecte del contracte: obres de sectorització sala calderes, finestres pati i filferro
coloms a l’IES La Sedeta de Barcelona
(Barcelonès).
c) Termini d’execució: 3 mesos a comptar
des de la data de l’acta de comprovació de
replanteig a efectuar en un termini màxim de
10 dies des de la data de formalització del
contracte.
d) Pressupost de licitació
Import total: 90.768,13 euros, IVA inclòs.
e) 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 particulars.
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
complet, categoria d. La seva presentació és
potestativa i únicament a efectes de dispensa
de presentar la documentació acreditativa de
la solvència econòmica, financera i tècnica
de l’empresa.
(07.135.081)
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ANUNCI pel qual es fa pública la licitació
d’un contracte d’obres d’ampliació de 4
aules i mòdul formació professional a l’IES
Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat (Baix
Llobregat) (exp. 1119/07).
—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: 1119/07.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’ampliació
de 4 aules i mòdul formació professional a
l’IES Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat
(Baix Llobregat).
b) Termini d’execució: 8 mesos a comptar
des de la data de l’acta de comprovació de
replanteig a efectuar en un termini màxim de
10 dies des de la data de formalització del
contracte.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 559.787,10 euros, IVA inclòs,
desglossats en les següents anualitats:
Any 2007: 168.000,00 euros, IVA inclòs.
Any 2008: 391.787,10 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’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C, subgrup complet,
categoria d.
Les empreses estrangeres comunitàries no
classificades hauran de presentar els documents acreditatius de solvència econòmica,
financera i tècnica que figuren a l’apartat G
del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives.
—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 60 punts.
b) Reducció de termini: fins a 10 punts.
c) Per anys addicionals de garantia oferts:
fins a 15 punts.
d) Programa de treball: fins a 15 punts, dels
quals fins a 6 punts per mitjans personals, fins
a 6 punts per mitjans materials adequats al
tipus d’execució i fins a 3 punts pel programa
de treball.
—8 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació-Registre
General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta
baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet: http://www10.gencat.
net/pls/ense_lici/p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presentació
de proposicions.
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—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals
comptats des de l’endemà de la publicació
d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar que
si l’últim dia del termini és dissabte o festiu,
la presentació de proposicions es prorrogarà
fins al proper dia hàbil.
b) Hora límit: 14.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la que
s’esmenta a la clàusula 9 del plec de clàusules
administratives particulars.
d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Registre
General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8
d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre
per correu dins el termini d’admissió. En aquest
cas, caldrà justificar la data 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, 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-Serveis
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 automàticament 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.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: Veure annex.
—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista
Veure annex.
—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 60 punts.
b) Reducció de termini: fins a 10 punts.
c) Per anys addicionals de garantia oferts:
fins a 15 punts.
d) Programa de treball: fins a 15 punts, dels
quals fins a 6 punts per mitjans personals, fins
a 6 punts per mitjans materials adequats al
tipus d’execució i fins a 3 punts pel programa
de treball.
—8 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació-Registre
General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta
baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet: http://www10.gencat.
net/pls/ense_lici/p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presentació
de proposicions.

—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: Veure annex.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals
comptats des de l’endemà de la publicació
d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar que
si l’últim dia del termini és dissabte o festiu,
la presentació de proposicions es prorrogarà
fins al proper dia hàbil.
b) Hora límit: 14.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la que
s’esmenta a la clàusula 9 del plec de clàusules
administratives particulars.
d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Registre
General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8
d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre
per correu dins el termini d’admissió. En aquest
cas, caldrà justificar la data 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, 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.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Veure annex.
b) Termini d’execució: 2 mesos a comptar
des de la data de l’acta de comprovació de
replanteig a efectuar en un termini màxim de
10 dies des de la data de formalització del
contracte.

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

—11 Despeses d’anunci
L’import de l’Anunci és a càrrec de l’empresa
adjudicatària.
Barcelona, 15 de maig de 2007
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(07.135.191)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació de
set contractes d’obres (exp. 1202/07, 1247/07,
1248/07, 1249/07, 1250/07, 1251/07 i
1252/07).
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presentació de les proposicions. Si el dia
d’obertura de proposicions és dissabte o festiu,
el termini es prorrogarà automàticament fins
al següent dia hàbil.
En 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’empresa
adjudicatària.
Barcelona, 16 de maig de 2007
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
Annex
Obra núm. 1:
a) Número d’expedient: 1202/07.
b) Objecte del contracte: obres d’infraestructures de 3 mòduls prefabricats al CEIP
Can Bassetes de Castellar del Vallès (Vallès
Occidental).
c) Pressupost de licitació:
Import total: 100.669,81 euros, IVA inclòs.
d) 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 particulars.
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
complet, categoria d. La seva presentació és
potestativa i únicament a efectes de dispensa
de presentar la documentació acreditativa de
la solvència econòmica, financera i tècnica
de l’empresa.
Obra núm. 2:
a) Número d’expedient: 1247/07.
b) Objecte del contracte: obres d’infraestructura de mòduls al CEIP Nou de Pontons
(Alt Penedès).
c) Pressupost de licitació
Import total: 187.166,51 euros, IVA inclòs.
d) Requisits específics del contractista:
Classificació: Grup: C, subgrup: 4, categoria: e.
Les empreses estrangeres comunitàries no
classificades hauran de presentar els documents acreditatius de solvència econòmica,
financera i tècnica que figura a l’apartat G
del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives.
Obra núm. 3:
a) Número d’expedient: 1248/07.
b) Objecte del contracte: obres d’infraestructura de mòdul prefabricat al CEIP Vilanova
III de Vilanova i la Geltrú (Garraf).
c) Pressupost de licitació
Import total: 135.747,86 euros, IVA inclòs.
d) Requisits específics del contractista:
Classificació: Grup: C, subgrup: 4, categoria: d.
Les empreses estrangeres comunitàries no
classificades hauran de presentar els documents acreditatius de solvència econòmica,
financera i tècnica que figura a l’apartat G
del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives.

Núm. 1142

Obra núm. 4:
a) Número d’expedient: 1249/07.
b) Objecte del contracte: obres d’infraestructura de mòdul prefabricat al CEIP Nou de
Tordera (Maresme).
c) Pressupost de licitació
Import total: 236.255,18 euros, IVA inclòs.
d) Requisits específics del contractista:
Classificació: Grup: C, subgrup: 4, categoria: e.
Les empreses estrangeres comunitàries no
classificades hauran de presentar els documents acreditatius de solvència econòmica,
financera i tècnica que figura a l’apartat G
del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives.
Obra núm. 5:
a) Número d’expedient: 1250/07.
b) Objecte del contracte: obres d’instal·lació
de 3 mòduls prefabricats al CEIP AEG de
Terrassa (Vallès Occidental).
c) Pressupost de licitació
Import total: 133.438,33 euros, IVA inclòs.
d) Requisits específics del contractista:
Classificació: Grup: C, subgrup: 4, categoria: d.
Les empreses estrangeres comunitàries no
classificades hauran de presentar els documents acreditatius de solvència econòmica,
financera i tècnica que figura a l’apartat G
del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives.
Obra núm. 6:
a) Número d’expedient: 1251/07.
b) Objecte del contracte: obres d’infraestructura de 2 mòduls prefabricats al CEIP
Figuera Major de Mataró (Maresme).
c) Pressupost de licitació
Import total: 131.524,86 euros, IVA inclòs.
d) Requisits específics del contractista:
Classificació: Grup: C, subgrup: 4, categoria: d.
Les empreses estrangeres comunitàries no
classificades hauran de presentar els documents acreditatius de solvència econòmica,
financera i tècnica que figura a l’apartat G
del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives.
Obra núm. 7:
a) Número d’expedient: 1252/07.
b) Objecte del contracte: obres d’infraestructura de mòdul prefabricat al CEIP Cubelles
II de Cubelles (Garraf).
c) Pressupost de licitació
Import total: 219.232,05 euros, IVA inclòs.
d) Requisits específics del contractista:
Classificació: Grup: C, subgrup: 4, categoria: e.
Les empreses estrangeres comunitàries no
classificades hauran de presentar els documents acreditatius de solvència econòmica,
financera i tècnica que figura a l’apartat G
del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives.
(07.137.134)

RESOLUCIÓ EDU/1539/2007, de 17 de maig,
sobre els concerts educatius dels centres
docents privats Pineda i Avantis, ambdós de
l’Hospitalet de Llobregat.
Per la Resolució EDU/423/2007, d’1
de febrer, es va autoritzar la segregació

de 9 unitats concertades de segon cicle
d’educació infantil del centre docent privat
Pineda, de l’Hospitalet de Llobregat, amb
codi 08018901, amb efectes des de l’inici
del curs escolar 2006-2007 (DOGC núm.
4827, de 22.2.2007).
D’altra banda, es va autoritzar l’obertura del
centre docent privat Avantis, de l’Hospitalet
de Llobregat, amb codi 08063485, amb les
9 unitats de segon cicle d’educació infantil
segregades del centre docent privat Pineda, i
l’ampliació de la capacitat del centre fins a 21
unitats de segon cicle d’educació infantil.
D’acord amb el que disposa el Decret
56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius, cal extingir el concert per al nivell
educatiu esmentat del centre docent privat
Pineda, i concertar les 9 unitats de segon cicle
d’educació infantil del centre docent privat
Avantis, per tal d’adequar-los a la segregació
indicada.
En conseqüència, i a proposta de la Direcció
General de Recursos del Sistema Educatiu,
Resolc:
—1 Declarar extingit el concert educatiu pel
que fa a les 9 unitats de segon cicle d’educació infantil del centre docent privat Pineda, de
l’Hospitalet de Llobregat, amb codi 08018901,
amb efectes des de l’inici del curs escolar
2006-2007.
—2 Concertar les 9 unitats de segon cicle
d’educació infantil (3 unitats de primer curs,
3 unitats de segon curs i 3 unitats de tercer
curs), al centre docent privat Avantis, de
l’Hospitalet de Llobregat, amb codi 08063485,
amb efectes des de l’inici del curs escolar
2006-2007.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà en el
Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al 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.

RESOLUCIÓ EDU/1540/2007, de 16 de maig,
per la qual es dóna publicitat a la Resolució de
20 de març de 2007, del recurs de reposició
interposat pel centre docent privat concertat
La Salle, de Palamós, contra la Resolució
EDC/640/2006, de 14 de març.
Per la Resolució EDC/640/2006, de 14 de
març (DOGC núm. 4595, de 17.3.2006), es
van resoldre les sol·licituds de centres docents
privats per acollir-se al règim de concerts
educatius, per als ensenyaments d’educació
infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.
D’acord amb l’annex 2 d’aquesta Resolució
es va denegar al centre La Salle, de Palamós,
amb codi 17002570, l’accés al règim general
de concerts educatius per a 6 unitats d’educació infantil segon cicle, a comptar des de
l’inici del curs escolar 2006-2007.
Contra aquesta Resolució, el centre La Salle
va interposar un recurs de reposició, pel qual
sol·licitava concert per a 2 unitats de primer
curs, 2 unitats de segon curs i 2 unitats de
tercer curs d’educació infantil segon cicle, que
s’ha estimat parcialment per la Resolució de
20 de març de 2007.
Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
estableix que la concessió dels concerts
educatius s’ha de publicar al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i a proposta de
la Direcció General de Recursos del Sistema
Educatiu,
Resolc:
—1 Donar publicitat a la Resolució de
20 de març de 2007, per la qual s’estima
parcialment el recurs interposat pel centre docent privat La Salle, de Palamós,
amb codi 17002570, contra la Resolució
EDC/640/2006, de 14 de març, per la qual
es resolen les sol·licituds de centres docents
privats per acollir-se al règim de concerts
educatius, per als ensenyaments d’educació infantil segon cicle, educació primària i
educació secundària obligatòria.
En conseqüència, s’aprova l’accés al règim
general dels concerts educatius per a 2 unitats
de primer curs d’educació infantil segon cicle
per al curs 2006-2007.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.

Així mateix, poden interposar potestativament 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 públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al 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.

Barcelona, 17 de maig de 2007

Barcelona, 16 de maig de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.123.121)

(07.122.055)
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RESOLUCIÓ EDU/1541/2007, de 16 de maig,
per la qual s’autoritza l’obertura del centre privat
de formació d’adults Santapau-Pifma.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
pel titular del centre privat de formació d’adults
Santapau-Pifma, de Barcelona, en petició
d’autorització d’obertura d’un centre es va
instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret pel que
estableixen la Llei 3/1991, de 18 de març,
de formació d’adults; el Decret 72/1994, de 6
d’abril, pel qual es regulen els centres de formació d’adults; l’Ordre de 19 de juliol de 1994,
per la qual s’estableix el règim d’autorització
de centres de formació d’adults, i el Decret
213/2002, d’1 d’agost, pel qual s’estableix
l’ordenació curricular de la formació bàsica
de les persones adultes,
Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre privat
de formació d’adults Santapau-Pifma, de
Barcelona, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la 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 potestativament 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 públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 16 de maig de 2007
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
Annex
Comarca: Barcelonès
Municipi: Barcelona
Localitat 08016 Barcelona
Codi: 08037346
Denominació: Santapau-Pifma
Adreça: c. Alella, 51
Titular: Gumersindo Teijo i Cortón
NIF: 37.795.416-E
S’autoritza l’obertura del centre privat de formació d’adults, Santapau-Pifma, amb efectes

a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta
Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. S’autoritzen els ensenyaments
corresponents al cicle d’educació secundària
per a persones adultes. També s’incorporarà
la perspectiva de gènere a les activitats educatives i formatives.
El centre autoritzat ha de notificar la data
de la seva posada en funcionament efectiva a la Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats, amb
una antelació mínima de quinze dies naturals
respecte a l’inici de les activitats autoritzades
i acreditar documentalment la suficiència i
idoneïtat del professorat, d’acord amb els
articles 8.1 i 8.2 de l’Ordre de 19 de juliol de
1994, que estableix el règim d’autorització de
centres de formació d’adults.
Espais disponibles: 3 aules, secretaria/direcció,
aula polivalent i serveis higiènics.
Capacitat simultània de places: 60 alumnes,
en horari de 18.30 a 21.30 de dilluns a divendres.
(07.122.089)

demà 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 potestativament 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 públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 4 de maig 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)
(07.109.084)

RESOLUCIÓ EDU/1542/2007, de 4 de maig,
per la qual s’autoritza el cessament d’activitats
del centre docent privat Escola de Dansa Coral
Retamero, de Vilanova i la Geltrú.
Per tal de resoldre la sol·licitud formulada
al Departament d’Educació per la titular del
centre docent privat Escola de Dansa Coral
Retamero, de Vilanova i la Geltrú, en petició
d’autorització de cessament d’activitats, es va
instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’educació; el Decret 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 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Escola de Dansa Coral
Retamero, de Vilanova i la Geltrú, les dades
bàsiques del qual són:
Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Denominació: Escola de Dansa Coral Retamero.
Codi: 08047650.
Titular: Coral Retamero Braojos.
NIF del titular: 37664911L.
El cessament d’activitats té efectes a partir
de la fi del curs 2005-2006.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el termini de dos mesos a comptar de l’en4256

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un
contracte de les obres d’adequació de la planta
baixa (3 aules infantil, cuina i administració) i
ampliació de la biblioteca, consergeria, porxo i
accés al CEIP Josep Maria Ciurana de Sant Boi
de Llobregat (Baix Llobregat) (exp. 1118/07).
—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: 1118/07.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’adequació de la planta baixa (3 aules infantil,
cuina i administració) i ampliació biblioteca,
consergeria, porxo i accés al CEIP Josep
Maria Ciurana de Sant Boi de Llobregat (Baix
Llobregat).
b) Termini d’execució: 8 mesos a comptar
des de la data de l’acta de comprovació de
replanteig a efectuar en un termini màxim de
10 dies des de la data de formalització del
contracte.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 840.677,54 euros, IVA inclòs,
desglossats en les següents anualitats:
Any 2007: 252.200,00 euros, IVA inclòs.
Any 2008: 588.477,54 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’adjudicació.
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—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C, subgrup Complet,
categoria e.
Les empreses estrangeres comunitàries no
classificades hauran de presentar els documents acreditatius de solvència econòmica,
financera i tècnica que figuren a l’apartat G
del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives.
—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 60 punts.
b) Reducció de termini: fins a 10 punts.
c) Per anys addicionals de garantia oferts:
fins a 15 punts.
d) Programa de treball: fins a 15 punts, dels
quals fins a 6 punts per mitjans personals, fins
a 6 punts per mitjans materials adequats al
tipus d’execució i fins a 3 punts pel programa
de treball.
—8 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació-Registre
General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta
baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet: http://www10.gencat.
net/pls/ense_lici/p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presentació
de proposicions.
—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals
comptats des de l’endemà de la publicació
d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar que
si l’últim dia del termini és dissabte o festiu,
la presentació de proposicions es prorrogarà
fins al proper dia hàbil.
b) Hora límit: 14.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la que
s’esmenta a la clàusula 9 del plec de clàusules
administratives particulars.
d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Registre
General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8
d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió.

En aquest cas, caldrà justificar la data 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, 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-Serveis
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 automàticament 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’empresa
adjudicatària.
Barcelona, 17 de maig de 2007
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(07.138.040)

RESOLUCIÓ de 16 maig de 2007, per la qual
es fa pública la llista provisional d’admesos i
exclosos en la convocatòria per a la concessió
dels ajuts del Fons d’acció social per al personal
funcionari docent no universitari dependent de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
corresponents a l’any 2006
Un cop exhaurit el termini de presentació de
sol·licituds, atesa la proposta de la Comissió
d'acció social del personal docent no universitari (CASD), i de conformitat amb allò que
disposa la base general 11 de la Resolució
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EDU/375/2007, de 12 de febrer (DOGC núm.
4824, de 19.2.2007),
Resolc:
1. Fer pública la llista provisional de sol·
licitants admesos i exclosos, amb indicació
de les modalitats d’ajuts per a les quals
participen en la convocatòria i han estat admesos, i dels motius pels quals n’han estat
provisionalment exclosos, amb el detall de les
causes d'exclusió.
2. Declarar exclosos provisionalment els
sol·licitants per a aquelles modalitats d’ajuts
que no compleixin els requisits de la convocatòria, d’acord amb els motius d’exclusió
que s’hi detallen.
Els participants exclosos provisionalment
hauran d’esmenar els defectes que han motivat
la seva exclusió. En cas que no els esmenin, es
declararan exclosos definitivament, mantenint,
si escau, la seva participació en les modalitats
en les quals hagin estat admesos.
Els participants cònjuges exclosos per duplicitat de sol·licitud sobre el mateix fet causant,
podran esmenar el defecte si un dels cònjuges
presenta una declaració jurada de renúncia
de la sol·licitud.
3. Establir un període de vint dies naturals,
a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució i de les llistes corresponents en els taulers d'anuncis de la seu del
Departament d’Educació, i en els respectius
serveis territorials i oficines territorials i gestores,
i del Consorci d’Educació de Barcelona, i de
la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil i dels serveis territorials
del Departament de Justícia, per a l’esmena
dels defectes formals produïts per la manca
d’aportació dels documents requerits, i també
per poder fer les reclamacions oportunes.
4. Així mateix, aquesta informació es pot
consultar a la pàgina web del Departament
d’Educació: http://www.gencat.net/educacio
Barcelona, 16 de maig de 2007
Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu
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