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ANUNCI pel qual es fa pública la licitació
de quatre contractes d’obres (exp. 1416/07,
1417/07, 1421/07 i 1422/07).
—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.
—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.
—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.
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d) Programa de treball: fins a 20 punts, dels
quals fins a 8 punts per mitjans personals, fins
a 8 punts per mitjans materials adequats al
tipus d’execució i fins a 4 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: 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.
—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
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, 23 de maig de 2007
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

Annex
Obra núm. 1:
a) Número d’expedient: 1416/07.
b) Objecte del contracte: obres d’infraestructura mòduls prefabricats al CEIP Nou de
Santpedor (Bages).
c) Pressupost de licitació
Import total: 167.949,07 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. 2:
a) Número d’expedient: 1417/07.
b) Objecte del contracte: obres d’infraestructura d’instal·lació de mòduls prefabricats al
CEIP Ponent de Tarragona (Tarragonès).
c) Pressupost de licitació
Import total: 186.014,97 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: 1421/07.
b) Objecte del contracte: obres d’infraestructura mòduls prefabricats al CEIP Nou de
Muntanyola (Osona).
c) Pressupost de licitació
Import total: 186.071,26 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. 4:
a) Número d’expedient: 1422/07.
b) Objecte del contracte: obres d’infraestructura mòduls prefabricats al CEIP Nou de
Sant Fruitós de Bages (Bages).
c) Pressupost de licitació
Import total: 199.153,99 euros, IVA inclòs.
d) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup 4, catego
ria 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.
(07.143.144)

Per la Resolució EDC/3676/2005, de 22 de
desembre (DOGC núm. 4540, de 20.12.2005),
es va resoldre el concurs públic per a la concessió de subvencions als centres docents
privats concertats, per al suport a l’acollida i a
l’aprenentatge de la llengua catalana destinat
a l’alumnat estranger de nova incorporació al
sistema educatiu, per al curs 2005-2006.
D’acord amb l’article 99 del Text refós de
la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, és causa de revocació de les
subvencions l’incompliment de l’obligació de
justificació per part dels beneficiaris.
Atès que s’han comprovat deficiències en
la justificació presentada pel centre sobre la
destinació de la subvenció concedida, cal
revocar parcialment aquesta subvenció, abans
d’efectuar el seu pagament, per tal d’adequarla a la quantitat justificada correctament.
Per tant, en aplicació de la normativa esmentada, i a proposta de la Direcció General
de Recursos del Sistema Educatiu,
Resolc:
Revocar parcialment la subvenció de
7.200,00 euros atorgada al centre La Salle,
de Reus, amb codi 43002417 per la Resolució EDC/3676/2005, de 22 de desembre,
per al suport a l’acollida i a l’aprenentatge
de la llengua catalana destinat a l’alumnat
estranger de nova incorporació al sistema
educatiu, i atorgar la subvenció definitiva de
4.610,00 euros d’acord amb les justificacions
presentades pel centre.
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.
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

RESOLUCIÓ EDU/1538/2007, de 16 de maig,
per la qual es revoca parcialment la subvenció
atorgada al centre docent privat concertat La
Salle, de Reus, per al suport a l’acollida i a
l’aprenentatge de la llengua catalana destinat
a l’alumnat estranger de nova incorporació al
sistema educatiu.
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(07.122.056)

RESOLUCIÓ EDU/1574/2007, de 21 de maig,
per la qual es determina el preu màxim de la
prestació del servei escolar de menjador dels
centres educatius de titularitat del Departament
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d’Educació, i el preu de l’ajut individual de
menjador escolar per a l’alumnat escolaritzat
fora del seu municipi de residència en centres
educatius privats concertats, d’acord amb la
planificació feta al mapa escolar per al curs
escolar 2007-2008.
Mitjançant el Decret 160/1996, de 14 de maig,
es regula el servei escolar de menjador als centres
educatius de titularitat del Departament d’Educació (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996).
L’article 14 de l’esmentat Decret estableix
que el Departament d’Educació determinarà
per a cada curs escolar el preu màxim de la
prestació del servei escolar de menjador per
als centres educatius de titularitat del Departament d’Educació.
La disposició addicional 3 del Decret esmentat estableix que l’alumnat que estigui obligat a
desplaçar-se fora del seu municipi de residència
per inexistència en aquest municipi d’oferta
pública del nivell educatiu corresponent, i
estigui cursant l’ensenyament obligatori en un
centre privat concertat, prèviament determinat
pel Departament d’Educació, d’acord amb la
planificació feta al mapa escolar, rebrà els ajuts
individuals de menjador que aquest estableixi,
per fer front a les despeses derivades de la
utilització del servei escolar de menjador.
Per tot això, i a proposta de la Direcció
General d’Atenció a la Comunitat Educativa,

sufragats amb fons públics, tindran dret a
percebre un ajut de menjador de fins el mateix
import, sempre que aquesta prestació estigui
prevista en l’esmentada resolució.
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.
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.

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(07.137.006)

—2 Fixar, per al curs escolar 2007-2008, el
preu de l’ajut individual de menjador escolar per
a l’alumnat que, per manca d’oferta educativa
d’ensenyaments obligatoris, s’escolaritza fora
del seu municipi de residència en centres
educatius privats concertats, prèviament determinats pel Departament d’Educació, d’acord
amb la planificació feta al mapa escolar, en la
quantitat de 5,95 euros/dia.
En el cas dels alumnes matriculats en
places reservades de centres educatius
privats concertats per resolució dels serveis
territorials, d’acord amb el que preveu l’article
19 del Decret 75/2007, de 27 de març, pel
qual s’estableix el procediment d’admissió
de l’alumnat als centres en els ensenyaments

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.
Així mateix, poden interposar potestativament
requeriment, abans del recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar l’acte, en
el termini de dos mesos a comptar de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, segons el que disposa l’article 44 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Barcelona, 22 de maig de 2007
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Barcelona, 21 de maig de 2007

Resolc:
—1 Fixar el preu màxim de la prestació del
servei escolar de menjador dels centres educatius públics de titularitat del Departament
d’Educació per al curs escolar 2007-2008
en la quantitat de 5,95 euros/alumne/dia,
IVA inclòs.
El preu màxim de la prestació del servei
escolar de menjador comprèn, a més a més
de l’àpat, l’atenció directa a l’alumnat durant el
temps de la prestació del servei de menjador
i els períodes de temps anterior i posterior
des que acaben les classes del matí fins que
comencen les de la tarda.
Quan es tracti de centres d’educació especial,
o d’escoles rurals amb un nombre molt reduït de
comensals, o quan les circumstàncies especials
de l’alumnat o del centre així ho aconsellin, el
preu màxim d’aquesta prestació podrà ser augmentat excepcionalment mitjançant l’autorització prèvia dels serveis territorials corresponents,
en funció del nombre de monitors necessaris
per a l’atenció directa al seu alumnat.

llars d’infants, detallades a l’annex, atès que
s’han comprovat deficiències en la justificació
que han presentat.

RESOLUCIÓ EDU/1575/2007, de 22 de maig,
per la qual es revoquen diverses subvencions
atorgades a corporacions locals titulars de
llars d’infants.
Per Resolució de 9 de febrer de 2006 es van
atorgar subvencions a les corporacions locals
titulars de llars d’infants, per al curs 2005-2006
(DOGC núm. 4574, de 16.2.2006).
El punt quart de l’esmentada Resolució
estableix la documentació que les corporacions
locals han d’aportar per tal de justificar la subvenció atorgada i tramitar el segon pagament
de la subvenció.
Les justificacions que han lliurat les corporacions locals d’Artesa de Segre, Igualada i
Miralcamp, posen de manifest que la subvenció
atorgada supera el cost del servei; l’Ajuntament
de Bonastre no ha presentat cap justificació,
i la llar d’infants EI Roure-Clot, de Barcelona,
va rebre una subvenció per a la totalitat del
curs 2005-06 si bé va cessar la seva activitat
amb efectes del 8 de gener de 2006.
En conseqüència, d’acord amb el que
estableixen els articles 94.1, 99 i següents
del Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, cal procedir a la
revocació parcial d’aquestes subvencions, i a
proposta de la Direcció General de Recursos
del Sistema Educatiu,
Resolc:
Revocar diverses subvencions atorgades
per la Resolució EDC/280/2006, de 9 de
febrer, a les corporacions locals titulars de
4261

Annex
Municipi: Artesa de Segre.
Codi: 25007165.
Centre: EEI El Bressol.
Import revocació: 21.177,03 euros.
Import definitiu: 72.422,97 euros.
Municipi: Barcelona.
Codi: 08047066
Centre: EEI Roure - Clot.
Import revocació: 27.000,00 euros.
Import definitiu: 18.000,00 euros.
Municipi: Bonastre.
Codi: 43007683.
Centre: EEI Municipal.
Import revocació: 18.000,00 euros.
Import definitiu: 0,00 euros.
Municipi: Igualada.
Codi: 08060332.
Centre: EEI La Lluna.
Import revocació: 187,38 euros.
Import definitiu: 73.612,62 euros.
Municipi: Igualada.
Codi: 08061592.
Centre: EEI La Ginesta.
Import revocació: 525,56 euros.
Import definitiu: 206.474,44 euros.
Municipi: Miralcamp.
Codi: 25007128.
Centre: EEI El Patufet.
Import revocació: 3.803,31 euros.
Import definitiu: 39.396,69 euros.
(07.141.128)

RESOLUCIÓ EDU/1590/2007, de 24 de maig,
de modificació de la Resolució EDU/1435/2007,
d’11 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions
provisionals amb efectes d’1 de setembre de
2007 i sobre els desplaçaments forçosos per
modificació de les plantilles.
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Per la Resolució EDU/1435/2007, d’11 de
maig (DOGC núm. 4885, de 17.5.2007), es
dicten les instruccions sobre les adjudicacions
de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres
d’educació infantil i primària, d’ensenyaments
secundaris i de formació de persones adultes,
serveis educatius i altres llocs amb efectes d’1
de setembre de 2007, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles
dels centres docents públics.
Atès que s’ha detectat la necessitat de
modificar o precisar diversos aspectes del
procediment d’adjudicacions provisionals que
regula la Resolució esmentada, pel que fa,
d’una banda, a la provisió de llocs als centres
acollits al programa d’acompanyament escolar
a secundària i als centres del projecte educatiu
de Sant Cosme (Baix Llobregat), i, de l’altra,
al personal que participa d’acord amb el que
preveu la disposició addicional primera del
Reial decret 2112/1998 o l’article 25 de la Llei
31/1995, és procedent modificar la redacció
de diferents apartats.
En conseqüència,
Resolc:
—1 L’apartat corresponent a la lletra j) de
la base 6.2.1 de l’annex 1 de la Resolució
EDU/1435/2007, d’11 de maig, queda redactat
de la manera següent:
“j) Fins a tres llocs de treball singulars els
centres que tenen formalitzat un pla estratègic
d’acord amb la Resolució EDU/2344/2006,
d’11 de juliol (DOGC núm. 4678, de 18.7.2006)
o amb la Resolució EDU/324/2007, de 7 de
febrer (DOGC núm. 4822, de 15.2.2007). Les
propostes han de recaure en personal funcionari de carrera o en pràctiques, excepte en els
centres del projecte educatiu de Sant Cosme,
que poden recaure també en personal interí que
reuneixi els requisits. Els nomenaments seran
fins a la finalització del pla sempre i quan no
siguin proveïts mitjançant concurs de mèrits
com a lloc singular.”
—2 Els apartats corresponents a la lletra h)
i a la lletra i) de la base 6.3.1 de l’annex 1 de
la Resolució EDU/1435/2007, d’11 de maig,
queden redactats de la manera següent:
“h) Fins a tres llocs de treball singulars els
centres que tenen formalitzat un pla estratègic
d’acord amb la Resolució EDU/2344/2006,
d’11 de juliol (DOGC núm. 4678, de 18.7.2006)
o amb la Resolució EDU/324/2007, de 7 de
febrer (DOGC núm. 4822, de 15.2.2007).
Les propostes han de recaure en personal
funcionari de carrera o en pràctiques, excepte
en els centres acollits al programa d’acompanyament escolar en el marc del conveni amb el
Ministeri d’Educació i Ciència, o en els centres
del projecte educatiu de Sant Cosme, que
poden recaure també en personal interí que
reuneixi els requisits. Els nomenaments seran
fins a la finalització del pla sempre i quan no
siguin proveïts mitjançant concurs de mèrits
com a lloc singular.
”i) Resta de llocs de treball no inclosos en
l’apartat h) en els centres de secundària acollits
al programa d’acompanyament escolar en el
marc del conveni amb el Ministeri d’Educació
i Ciència, o en els centres integrats en el
Projecte educatiu de Sant Cosme, i que apa-

reixen assenyalats amb una (c) en els annexos
de relació de centres. Les propostes poden
recaure tant en personal funcionari com interí
que reuneixi els requisits.”
—3 La base 7.5 de l’annex 1 de la Resolució EDU/1435/2007, d’11 de maig, queda
redactada de la manera següent:
“Els expedients administratius de reconeixement al professorat al qual l’Administració
educativa li ha reconegut el dret a acollir-se al
que estableix la disposició addicional primera
del Reial decret 2112/1998 o a l’article 25
de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos
laborals, els realitzaran els serveis territorials
corresponents. Pel que fa al personal acollit
a la disposició addicional primera, els serveis
territorials trametran la proposta de resolució
a la Subdirecció General de Seguretat i Salut,
òrgan competent per formalitzar la resolució
d’adscripció a la DAP (article 7 de la Resolució EDU/4295/2006, de 28 de desembre,
DOGC núm. 4792, de 4.1.2007). La concessió d’aquest reconeixement i la sol·licitud de
destinació conseqüent deixa sense efectes
qualsevol altra sol·licitud de participació presentada dins dels procediments d’adjudicació
de destinacions.”
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu,
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el 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, 24 de maig de 2007
Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu
(07.144.114)

RESOLUCIÓ EDU/1591/2007, de 24 de maig,
de modificació de la Resolució EDU/825/2007,
de 20 de març, de convocatòria de proves
per a la provisió de places de funcionaris
docents.
Per la Resolució EDU/825/2007, de 20 de
març, es van convocar proves per a la provisió
de places de funcionaris docents (DOGC núm.
4850, de 27.3.2007).
Atès que cal modificar la base 6.1, inici i
desenvolupament de les proves, pel que fa a
l’ordre d’actuació dels aspirants;
Atès que cal modificar la base 7.3, actuació
de les comissions de selecció, pel que fa a
les llistes d’aspirants seleccionats,
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Resolc:
—1 Modificar el primer paràgraf de la base
6.1.1, data, hora i lloc on es realitzarà l’acte
de presentació dels opositors i l’inici de les
proves, que queda redactat en els termes
següents:
“El procediment selectiu començarà el 22 de
juny de 2007, en què es realitzarà la prova de
coneixements de les dues llengües oficials a
Catalunya. Aquest mateix dia es farà pública la
qualificació d’aquesta prova al tauler d’anuncis
de la seu dels respectius tribunals. El dia 23
de juny de 2007, al matí, es realitzarà l’acte
de presentació davant els tribunals.
”Els tribunals amb aspirants dels procediments d’ingrés lliure i de reserva per a aspirants
amb disminucions iniciaran la fase d’oposicions
a continuació de l’acte de presentació amb la
realització de la primera part de la prova.
”Els tribunals específics que només tenen
aspirants del procediment d’accés a un cos de
grup superior iniciaran també la fase d’oposició
a continuació de l’acte de presentació amb
el començament de les exposicions orals
corresponents a la prova.
”Els tribunals mixtos que tenen aspirants
dels dos procediments esmentats anteriorment
faran el següent: els aspirants d’ingrés lliure i
reserva per a aspirants amb disminució iniciaran
la fase d’oposició a continuació de l’acte de
presentació amb la realització de la primera part
de la prova, i els aspirants d’accés a un cos de
grup superior el dia 23 de juny de 2007 només
realitzaran l’acte de presentació, de manera
que es posposarà l’inici de la fase d’oposició
a la data que els tribunals determinin, que en
qualsevol cas serà després de les lectures
corresponents a la primera part de la prova
del procediment d’ingrés lliure i de reserva per
a aspirants amb disminucions”.
—2 En vista de la modificació del primer
paràgraf de la base 6.1.1, es deixa sense
efectes el segon paràgraf de la base 6.1.3,
desenvolupament i procediment, relatiu a
l’ordre d’actuació dels aspirants.
—3 Modificar la base 7.3.7, exempcions i
renúncies, que queda redactada en els termes
següents:
“L’exempció de la realització de la fase de
pràctiques no podrà suposar cap modificació
del nombre de places assignades a la resta
d’aspirants”.
—4 Afegir una base, la 7.3.8, llista complementària d’aspirants seleccionats, que queda
redactada en els termes següents:
“D’acord amb el que estableix l’article 61
de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic, quan es produeixin
renúncies dels aspirants seleccionats als drets
derivats de la participació en el procediment
selectiu, abans del seu nomenament o presa
de possessió, l’òrgan convocant requerirà a la
comissió de selecció afectada per renúncies
una llista complementària dels aspirants que
segueixen als proposats, per a la seva inclusió
a la llista definitiva d’aspirants seleccionats”.
Barcelona, 24 de maig de 2007
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(07.142.210)

Núm. 1143

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació
d’un contracte d’obres d’adaptació del centre
per supressió de barreres arquitectòniques a
l’IES La Guineueta, de Barcelona (Barcelonès)
(exp. 1308/07).
—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: 1308/07.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’adaptació del centre per supressió de barreres
arquitectòniques a l’IES La Guineueta de
Barcelona (Barcelonès).
b) 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.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 71.432,20 euros, (IVA inclòs).
—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació
—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 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.
—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 informa
ció
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 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 del
correu electrònic que s’esmenta en el plec de
clàusules, durant el mateix dia.
e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos des
de l’obertura pública de les ofertes.
—10 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació - Serveis
Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies naturals des de l’endemà
de l’acabament del termini de presentació
de les proposicions. Si el dia d’obertura de
proposicions és dissabte o festiu, el termini
es prorrogarà automàticament fins al següent
dia hàbil.
En el cas que es presentin proposicions per
correus, es comunicarà oportunament als interessats la data d’obertura de proposicions.
e) Hora: 10.00 h.
—11 Despeses d’anunci: l’import de l’anunci
anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Barcelona, 23 de maig de 2007
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(07.144.042)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació de
contractes d’obres (exp. 1307/07).
—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: 1307/07.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte:
Lot 1: obres d’infraestructura de mòdul
prefabricat a l’IES Coll i Rodés de Lloret de
Mar (La Selva).
Lot 2: Obres d’infraestructura de mòdul
prefabricat al CEIP Nou de Salt (Gironès).
b) Termini d’execució: 1 mes 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.
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—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 136.548,64 euros, IVA inclòs,
distribuïts en els següents lots:
Lot 1: 64.995,32 euros, IVA inclòs.
Lot 2: 71.553,32 euros, IVA inclòs.
—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista
Si es licita als dos lots, cal presentar obligatòriament la següent 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.
En el cas que es liciti a un sol lot, s’haura
de presentar la 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 e.
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.
—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: 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.

Full de disposicions i actes administratius

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: 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 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, 23 de maig de 2007
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(07.144.039)

ORDRE EDU/168/2007, de 23 de maig, per
la qual es modifiquen per al curs 2007-2008
els preus públics per la utilització del servei
d’allotjament i manutenció per part dels escolars que assisteixen al Complex Educatiu
de Tarragona.
Mitjançant l’Ordre de 4 de novembre de
1999, es van crear els preus públics per la
utilització del servei d’allotjament i manutenció
pels escolars que assisteixen als camps d’aprenentatge del Departament d’Educació.
Atès que cal establir per al curs 2007-2008
els nous imports dels preus públics pels serveis
prestats al Complex Educatiu de Tarragona,
d’acord amb l’article 23 de la Llei 15/1997,
de 24 de desembre, de taxes i preus públics
de la Generalitat de Catalunya, i a proposta
de la Direcció General d’Innovació,
Ordeno:
Article 1
Modificar els preus públics per la utilització
dels serveis d’allotjament i manutenció al

Complex Educatiu de Tarragona, durant el
curs escolar 2007-2008, que queden fixats
en els següents imports:
21,20 euros per persona i dia pel servei
d’allotjament i manutenció (pensió completa).
6,35 euros per àpat pel servei de manutenció
(dinar o sopar).
Article 2
Els preus públics seran exigibles en iniciar-se
la prestació dels serveis.
Article 3
A l’alumnat que es matriculi en aquests
ensenyaments se li aplicarà les següents
exempcions i bonificacions:
L’exempció del preu públic per a les persones que tinguin reconegut oficialment un
grau de minusvalidesa igual o superior al
33%, sempre que es matriculin per primera
vegada.
L’exempció del preu públic per a les persones membres de família nombrosa classificada
en la categoria especial, i una bonificació
del 50% per a les persones membres de
família nombrosa classificada en la categoria
general.
L’exempció del preu públic per a les víctimes d’actes terroristes, així com per als seus
cònjuges i els seus fills i filles.
Disposició addicional
D’acord amb el que disposa l’article 2.b)
de la Llei 4/1988, de 28 de març, reguladora
de l’autonomia de gestió econòmica dels
centres docents públics no universitaris de
la Generalitat de Catalunya, els ingressos
obtinguts d’acord amb l’article 1 d’aquesta
Ordre s’ingressaran al compte corrent del
centre educatiu i seran gestionats pel centre
pels procediments que preveu la Llei 4/1988
esmentada, i la normativa que la desplega.
Barcelona, 23 de maig de 2007
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

lars de règim general, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,
Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Hamelín-Internacional Laie, d’Alella, amb codi 08051239,
per ampliació de locals i per modificació de la
capacitat, en els termes següents:
Locals que s’amplien:
Ampliació d’un edifici annex a Riera Coma
Fosca, 3-5.
Ampliació d’instal·lacions edifici A al c.
Núria, 26-30.
Ensenyaments que modifiquen la capacitat:
Educació infantil de segon cicle: ampliació de
6 a 9 unitats i de 109 a 186 llocs escolars.
Educació primària: ampliació de 12 a 18
unitats i de 300 a 419 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: disminució
de 240 a 236 llocs escolars.
Batxillerat: disminució de 8 a 6 unitats i de
264 a 201 llocs escolars.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs d’alçada davant el
conseller d’Educació, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 114 i 115
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 16 de maig de 2007
p. d.

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

(07.142.024)

Composició del centre
RESOLUCIÓ EDU/1599/2007, de 16 de maig,
per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Hamelín-Internacional Laie, d’Alella.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
pel titular del centre docent privat HamelínInternacional Laie, d’Alella, en petició d’autorització d’ampliació de locals i de modificació
de la capacitat, es va instruir l’expedient
corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per
la normativa d’aplicació, en concret, per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3
de maig, d’educació; el Decret 282/2006, de 4
de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de
l’educació infantil i els requisits dels centres; el
Reial decret 1537/2003, de 5 de desembre,
pel qual s’estableixen els requisits mínims dels
centres que imparteixen ensenyaments esco4264

Autorització d’obertura:
Adreça principal: Riera Coma Fosca, 3-5
(edifici maternal i primària, edifici maternal i
edifici annex).
Educació infantil:
Educació infantil de primer cicle:
4 unitats amb capacitat per a 61 llocs
escolars.
Educació infantil de segon cicle:
9 unitats amb capacitat per a 186 llocs
escolars.
Educació primària:
12 unitats amb capacitat per a 300 llocs
escolars.
Adreça 2: c. Núria, 26-30 (edificis A, B i
C).
Educació primària:
6 unitats amb capacitat per a 119 llocs
escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 8 unitats
amb capacitat per a 236 llocs escolars.
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Batxillerat: 6 unitats amb capacitat per a 201
llocs escolars en les modalitats d’humanitats i
ciències socials, ciències i tecnologia, i arts.
Amb caràcter transitori i fins a la seva
extinció: 6 unitats amb capacitat per a 201
llocs escolars, en les modalitats d’humanitats
i ciències socials, ciències de la naturalesa i
de la salut, tecnologia i arts.
(07.122.081)

EDICTE de 22 de maig de 2007, pel qual
se sotmet a informació pública el Projecte
d’ordre per la qual es modifica l’article 5 de
l’Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la
qual es regula la formació pràctica a centres
de treball i els convenis de col·laboració amb
empreses i entitats.

b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractacions i Subministraments.
c) Número d’expedient: 1146/07.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres de protecció fluorescents gimnàs, portes aules i
reixa a l’IES Roger de Flor de Barcelona
(Barcelonès).
b) 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.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

El Departament d’Educació està tramitant el
projecte d’ordre per la qual es modifica l’article
5 de l’Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per
la qual es regula la formació pràctica a centres
de treball i els convenis de col·laboració amb
empreses i entitats.

—4 Pressupost de licitació
Import total: 134.683,38 euros, IVA inclòs.

Amb la finalitat de donar participació als
ciutadans en el procés d’elaboració d’aquest
projecte, se sotmet a informació pública, durant
el termini de 20 dies hàbils, comptadors des
de l’endemà de la data de publicació d’aquest
Edicte al DOGC, d’acord amb el que disposa
l’article 64 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i l’article 86 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

—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.

El projecte es troba disponible, en hores
d’oficina, a la seu central del Departament
d’Educació (Via Augusta, 202-226, 08021
Barcelona) i als seus serveis territorials de
Barcelona I (ciutat) (Paral·lel, 71-73, 08004
Barcelona); Barcelona II (comarques) (Casp,
15, 08010 Barcelona); Baix Llobregat-Anoia,
(Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu de
Llobregat); Vallès Occidental, (Marquès de
Comillas, 67-69, 08202 Sabadell); Tarragona
(Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona); Terres
de l’Ebre (c. Providència 5-9, 43500, Tortosa),
Lleida (Pica d’estats, 2, 25003 Lleida), i a Girona
(Ultònia, 13, 17002 Girona),o bé consultant
la pàgina web del Departament d’Educació
(http://www.gencat.net/educació), per tal que
els interessats el puguin examinar i formular-hi
les al·legacions que considerin oportunes.
Barcelona, 22 de maig de 2007
M. Dolors Rius Benito
Secretària general
(07.142.023)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació
d’un contracte d’obres a l’IES Roger de Flor
de Barcelona (exp. 1146/07).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya.

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

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, 21 de maig de 2007

—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.

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

—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: 1445/07.

—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.
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(07.142.021)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un
contracte d’obres d’infraestructura de mòduls
prefabricats al CEIP Manresa 10 (Bages) (exp.
1445/07).

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’infraestructura de mòduls prefabricats al CEIP
Manresa 10 de Manresa (Bages).
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.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 230.005,70 euros, IVA inclòs.
—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.

Full de disposicions i actes administratius

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C, subgrup 4, catego
ria 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: 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.
—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
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, 23 de maig de 2007
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(07.144.172)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació
de tres contractes d’obres (exp. 1413/07,
1414/07 i 1419/07).
—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
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres a centres
educatius que s’especifiquen a l’annex.
b) Termini d’execució: Veure annex
—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 10 punts.
d) Programa de treball: fins a 20 punts, dels
quals fins a 8 punts per mitjans personals, fins
a 8 punts per mitjans materials adequats al
tipus d’execució i fins a 4 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: 13 dies naturals
comptats des de l’endemà de la publicació
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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: 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 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, 24 de maig de 2007
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
Annex:
Obra núm. 1:
a) Número d’expedient: 1413/07
b) Objecte del contracte: obra d’infraestructura de mòduls prefabricats prefabricats
al CEIP Nou de Montornés del Vallès (Vallès
Oriental)
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:129.782,86 euros,
IVA inclòs
e) 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 figuren a l’apartat G
del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives.
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Obra núm. 2:
a) Número d’expedient: 1414/06
b) Objecte del contracte: Obres d’infraestructura d’instal·lació i col·locació de quatre
mòduls al CEIP Cambrils III de Cambrils (Baix
Camp)
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: 157.034,20
euros, IVA inclòs
e) 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 figuren a l’apartat G
del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives.
Obra núm. 3:
a) Número d’expedient: 1419/07
b) Objecte del contracte: Obres d’infraestructura mòduls prefabricats CEIP Francesc
Macià d’Òrrius (Maresme)
f) 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.
c) Pressupost de licitació: 61.510,11 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 4,
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.
(07.144.110)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un
contracte d’obres d’infraestructura de mòduls
prefabricats al CEIP Vilassar de Mar, de Vilassar
de Mar (Maresme) (exp. 1447/07).
—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: 1447/07.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’infraestructura de mòduls prefabricats al CEIP Vilassar
de Mar de Vilassar de Mar (Maresme).
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.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 109.534,75 euros, IVA inclòs.
—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.
—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 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: grup C, subgrup 4, catego
ria 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.
—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 10 punts.
d) Programa de treball: fins a 20 punts, dels
quals fins a 8 punts per mitjans personals, fins
a 8 punts per mitjans materials adequats al
tipus d’execució i fins a 4 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: 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.
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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: 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 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, 23 de maig de 2007
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(07.144.210)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació
de dos contractes d’obres (exps.1424/07 i
1427/07).
—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.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres a centres
educatius que s’especifiquen a l’annex.
b) Termini d’execució: veure annex.
—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
Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup 4, catego
ria 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.
—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 60 punts.
b) Reducció de termini: fins a 10 punts.
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c) Per anys addicionals de garantia oferts:
fins a 10 punts.
d) Programa de treball: fins a 20 punts, dels
quals fins a 8 punts per mitjans personals, fins
a 8 punts per mitjans materials adequats al
tipus d’execució i fins a 4 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: 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.
—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
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.
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Barcelona, 24 de maig de 2007
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
Annex
Obra núm.1:
a) Número expedient: 1424/07.
b) Objecte del contracte: obres d’infraestructura de mòduls prefabricats al CEIP Nou
de Torelló (Osona).
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: 252.728,75 euros, IVA inclòs.
Obra núm.2:
a) Número expedient: 1427/07
b) Objecte del contracte: obres d’infraestructura de mòduls prefabricats al CEIP Nou
de Tona (Osona).
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: 145.587,93 euros, IVA inclòs.
(07.144.211)
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