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RESOLUCIÓ EDU/2627/2007, de 24 de 
juliol, per la qual s’autoritza la modificació de 
l’autorització d’obertura del centre d’educació 
infantil Babi, de Reus.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel representant del centre d’educació infantil 
Babi, de Reus, en petició d’autorització de mo
dificació dels ensenyaments i 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 Reial decret 
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta
bleixen els requisits mínims dels centres que 
imparteixen ensenyaments de règim general 
no universitaris, i el Decret 55/1994, de 8 de 
març, sobre el règim d’autorització dels centres 
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització 
d’obertura del centre d’educació infantil Babi, 
amb codi 43008067, de Reus, en els termes 
següents:

Ensenyaments que se suprimeixen:
Educació infantil de segon cicle.
Ensenyaments que amplien la capacitat:
Educació infantil de primer cicle: de 3 a 6 

unitats i de 41 a 89 llocs escolars.
Denominació genèrica: llar d’infants pri

vada.

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

Tarragona, 24 de juliol de 2007

p. d. (Resolució de 10.5.1999,  
DOGC de 7.6.1999)

Zacarías Henar Moros
Director dels Serveis Territorials
a Tarragona

ANNEX

Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil de primer cicle: 6 unitats 

amb capacitat per a 89 llocs escolars.

(07.200.173)

ORDRE EDU/302/2007, de 20 de juliol, per 
la qual es convoca concurs públic per a la 
concessió de subvencions als centres privats 
concertats, per al finançament d’activitats 
complementàries de l’alumnat amb neces-
sitats educatives específiques derivades de 
situacions socioeconòmiques o socioculturals 
desafavorides.

El Pacte Nacional per a l’Educació preveu 
dins dels acords relatius al servei públic edu
catiu, que el Departament d’Educació establirà 
un sistema d’ajuts als centres privats concer
tats per atendre adequadament l’alumnat en 
situació socioeconòmica desafavorida, en les 
etapes obligatòries i d’educació infantil de 
segon cicle.

D’altra banda, el capítol IV del Decret 
75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix 
el procediment d’admissió de l’alumnat als 
centres en els ensenyaments sufragats amb 
fons públics, regula l’admissió d’alumnat amb 
necessitats educatives específiques derivades 
de situacions socioeconòmiques o sociocul
turals desafavorides .

D’acord amb l’article 19 d’aquest Decret, 
la integració de l’alumnat amb necessitats 
educatives específiques derivades de situ
acions socioeconòmiques o socioculturals 
desafavorides i consegüentment, la cohesió 
social, s’afavoreixen mitjançant l’escolarització 
equilibrada d’aquest alumnat en els ensenya
ments sufragats amb fons públics, en tots els 
centres que els imparteixen.

D’acord amb el que disposa 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 Direcció General de Recursos 
del Sistema Educatiu,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a la concessió 

de subvencions destinades a finançar el cost 
de les activitats complementàries de l’alum
nat amb necessitats educatives específiques 
derivades de situacions socioeconòmiques 
o socioculturals desafavorides, matriculats 
en centres privats concertats, en els nivells 
d’educació infantil de segon cicle, educació 
primària, educació secundària obligatòria i 
educació especial, per al curs 2007/08.

Aquest concurs es regirà per les bases que 
consten a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 2
Aquestes subvencions s’atorguen per un 

import total de 5.001.000,00 euros, dels qual 
1.500.000,00 euros corresponen al pressu
post de l’any 2007, i els 3.501.000,00 euros 
restants al pressupost de 2008, condicionat 
a la seva aprovació. Aquesta subvenció, que 
no té caràcter recurrent, es farà efectiva a 
càrrec de l’aplicació pressupostària EN03 
D/482000100/4210, pel que fa a la despesa 
que correspon a l’any 2007.

Article 3
Els titulars dels centres interessats a acollir

se a aquest règim de subvencions podran pre
sentar les seves sol·licituds als corresponents 
serveis territorials del Departament d’Educació 
en el període comprès entre els dies 3 i 17 
de setembre de 2007, utilitzant el model de 
sol·licitud que es lliurarà en els serveis indicats 
o bé es podrà obtenir a l’adreça electrònica 
http://www.gencat.net/educacio.

Del dia 8 al dia 22 de gener de 2008 s’obrirà 
un segon període de presentació de sol·licituds 
per tal de recollir les que corresponguin a 
alumnat incorporat al centre amb posterioritat 
al 17 de setembre de 2007.

La sol·licitud s’haurà d’acompanyar d’una 
declaració de la titularitat del centre conforme 
no es troba en cap de les circumstàncies que 
estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions (BOE 
núm. 276, de 18.10.2003), que impossibiliten 
per ser beneficiari de la subvenció, i de les cor
responents resolucions d’escolarització del/de 
la director/a dels serveis territorials que preveu 
l’article 20.4 de la Resolució EDU/904/2007, de 
30 de març, per la qual s’aproven les normes 
de preinscripció i matrícula de l’alumnat als 
centres per al curs 20072008.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits es
tablerts, es requerirà l’interessat perquè en el 
termini de deu dies esmeni la falta i adjunti, 
si escau, els documents preceptius, amb la 
indicació que de no ferho, es considerarà 
desistit de la seva petició.

Article 4
El director general de Recursos del Sistema 

Educatiu elevarà les corresponents propostes 
de resolució de la convocatòria al conseller 
d’Educació, el qual emetrà resolució abans del 
31 de desembre de 2007, en el cas de les sol
licituds presentades durant el primer període, 
i abans del 30 de juny, en el cas de les sol
licituds presentades durant el segon període. 
Un cop transcorreguts aquests terminis, si no 
ha recaigut cap resolució expressa, s’entén 
que la sol·licitud és desestimada.

Les resolucions de les convocatòries en què 
es concedeixin les subvencions es publicaran 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
i en aquestes s’indicaran els recursos que es 
podran interposar, l’òrgan davant el qual es 
podrà recórrer i el termini per ferho.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via 
administrativa, les persones interessades po
den 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’ende
mà de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb 
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati
vament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va 
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al 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, 20 de juliol de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX 1

Bases reguladores

—1 Objecte
És l’objecte de la subvenció finançar el cost 

de les activitats complementàries de l’alum
nat amb necessitats educatives específiques 
derivades de situacions socioeconòmiques 
o socioculturals desafavorides, matriculats 
en centres privats concertats en els nivells 
d’educació infantil de segon cicle, educació 
primària, educació secundària obligatòria i 
educació especial, per al curs 20072008.

Aquestes necessitats educatives espe
cífiques s’hauran d’acreditar mitjançant la 
corresponent resolució d’escolarització del 
director dels serveis territorials establerta a 
l’article 20.4 de la Resolució EDU/904/2007, de 
30 de març, per la qual s’aproven les normes 
de preinscripció i matrícula de l’alumnat als 
centres per al curs 20072008.

—2 Requisits dels beneficiaris
Podran ser beneficiaris de les subvencions 

que preveu l’apartat anterior tots els centres 
docents privats concertats de Catalunya que 
compleixin els requisits següents:

a) Tenir concert educatiu per als nivells 
impartits objecte de la convocatòria.

b) Tenir en el conjunt dels nivells educatius 
objecte de la convocatòria un nombre d’alum
nes amb necessitats educatives específiques 
derivades de situacions socioeconòmiques o 
socioculturals desafavorides superior al nom
bre d’unitats que el centre tingui concertades 
corresponents als nivells objecte d’aquesta 
convocatòria, o alternativament, tenir en el 
nivell d’educació infantil de segon cicle un 
nombre d’alumnes amb necessitats educatives 
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específiques derivades de situacions socioeco
nòmiques o socioculturals desfavorides igual o 
superior al doble d’unitats que el centre tingui 
concertades en aquest nivell.

En el cas dels centres d’educació especial, 
el nombre mínim d’alumnes amb necessitats 
educatives específiques derivades de situ
acions socioeconòmiques o socioculturals 
desfavorides ha de ser superior a la tercera 
part del nombre d’unitats concertades.

c) No percebre finançament d’altres ad
ministracions o entitats públiques pel mateix 
concepte.

d) No tenir subscrit un contracteprograma 
amb el Departament d’Educació.

—3 Criteris de preferència
La selecció dels centres, si escau, s’efec

tuarà utilitzant els criteris de preferència 
següents:

sol·licituds rebudes durant el primer període 
de presentació

major proporció d’alumnat amb necessitats 
educatives específiques.

—4 Import de la subvenció
La subvenció que s’atorgarà a cada centre 

dependrà del nombre total d’alumnes amb ne
cessitats educatives específiques derivades de 
situacions socioeconòmiques o socioculturals 
desafavorides Per a cada alumne d’educació 
infantil de segon cicle, d’educació primària i 
d’educació especial el mòdul de subvenció 
serà de 600,00 euros per alumne/curs; i per a 
cada alumne d’educació secundària obligatòria 
el mòdul de subvenció serà de 300,00 euros 
per alumne/curs.

—5 Obligacions dels beneficiaris
L’atorgament de la subvenció comporta 

per al titular del centre beneficiari l’obligació 
de desenvolupar les activitats complementà
ries a l’alumnat amb necessitats educatives 
específiques derivades de situacions socio
econòmiques o socioculturals desafavorides 
de forma totalment gratuïta.

—6 Pagament i justificació
En el cas de les sol·licituds presentades 

durant el primer període i un cop atorgada 
aquesta subvenció, el Departament d’Educació 
tramitarà el pagament d’una bestreta per un 
import total màxim d’1.500.000,00 euros, entre 
tots els centres beneficiaris.

La subvenció es justificarà, en tots dos ca
sos, durant el mes de maig de 2008 mitjançant 
aportació de la certificació de l’acta del consell 
escolar del centre, en la qual constaran les 
següents dades:

Declaració de la titularitat del centre con
forme les activitats complementàries s’han 
desenvolupat pel que fa a l’alumnat amb ne
cessitats educatives específiques derivades de 
situacions socioeconòmiques o socioculturals 
desafavorides de forma totalment gratuïta. La 
declaració haurà d’incloure la relació nominal 
d’aquests alumnes.

Un cop presentada aquesta justificació, es 
tramitarà el pagament de la resta de la sub
venció, en el cas de les sol·licituds presentades 
durant el primer període, i de la totalitat de la 
subvenció, en el cas de les sol·licituds presen
tades durant el segon període. En qualsevol 
cas, els pagaments s’efectuaran a través de 
la domiciliació bancària que el centre tingui 
establerta per al seu concert educatiu.

—7 Revocació de la subvenció
La subvenció concedida es podrà revocar 

en qualsevol moment, quan s’acrediti algun 
del supòsits establerts en 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 si 
s’acredita l’alteració de les condicions que 
van motivar la seva concessió.

—8 Informació
Els beneficiaris estaran obligats a facilitar 

tota la informació requerida pel Departament 
d’Educació, per la Intervenció General de la 
Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de 
Comptes o altres òrgans competents.

(07.200.046)

ORDRE EDU/303/2007, de 20 de juliol, per 
la qual es convoca concurs públic per a la 
concessió de subvencions per al finançament 
de despeses de personal dels serveis de men-
jador, esbarjo i transport dels centres docents 
concertats d’educació especial.

En els darrers cursos escolars s’han concedit 
ajuts per al finançament de les despeses de 
personal dels serveis de menjador, esbarjo 
i transport dels centres docents concertats 
d’educació especial.

L’efectivitat de l’oferta de places escolars 
gratuïtes de l’educació especial està relaciona
da amb els serveis de menjador, esbarjo i trans
port, ateses les característiques específiques 
dels alumnes d’aquesta modalitat educativa. 
En conseqüència, es convenient que aquests 
alumnes gaudeixin dels serveis esmentats, tant 
pel que fa a l’adquisició d’hàbits, com pel que 
fa al desenvolupament d’habilitats i destreses 
manipuladores. Amb aquesta finalitat, durant el 
curs 20072008, el Departament d’Educació 
vol continuar ajudant en el finançament del cost 
que les famílies han de suportar, per tal que els 
infants puguin ser atesos íntegrament.

Per això, d’acord amb el que disposa 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 Direcció General 
de Recursos del Sistema Educatiu,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a la concessió 

de subvencions per al finançament de les 
despeses de personal dels serveis de menja
dor, esbarjo i transport dels centres docents 
concertats d’educació especial per al curs 
20072008. Aquest concurs es regirà per les 
bases reguladores que consten a l’annex 1 
d’aquesta Ordre.

Article 2
La concessió d’aquestes subvencions, 

que no tenen caràcter recurrent és per un 
import màxim de 5.526.619,43 euros. La 
despesa corresponent a l’any 2007 és de 
1.817.967,70 euros i la resta de l’import, que 

correspon al període generagost de 2008, és 
de 3.708.651,73 euros, el qual queda condi
cionat a l’aprovació dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2008.

L’import corresponent al període setembre
desembre de 2007 anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària EN03 D/488000100/4210 del 
pressupost de l’any 2007.

Article 3
Les sol·licituds de subvenció es formularan 

mitjançant el model de sol·licitud que estarà 
a disposició dels interessats en els serveis 
territorials del Departament d’Educació, o bé 
a l’adreça electrònica http://www.gencat.net/
educacio; i es presentaran als serveis territorials 
del Departament d’Educació, des del 3 de 
setembre fins al 17 de setembre de 2007.

La sol·licitud s’haurà d’acompanyar d’una 
declaració del titular del centre conforme no 
es troba en cap de les circumstàncies que 
estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions (BOE 
núm. 276, de 18.10.2003), que incapaciten 
per ser beneficiari de la subvenció.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits es
tablerts, es requerirà l’interessat perquè en el 
termini de 10 dies esmeni la falta i, si escau, 
adjunti els documents preceptius, amb la 
indicació que de no ferho, es considerarà 
desistit de la seva petició.

La Inspecció d’Educació confirmarà les 
dades de deficiències motrius dels alumnes 
que puguin afectar els criteris de concessió 
que determina la base 5 d’aquesta Ordre.

Article 4
El director general de Recursos del Sistema 

Educatiu elevarà proposta de Resolució de la 
convocatòria al conseller d’Educació, el qual 
emetrà la corresponent Resolució, abans del 
31 de desembre de 2007. Un cop transcor
regut aquest termini, si no ha recaigut cap 
resolució expressa, s’entén que la sol·licitud 
és desestimada.

La resolució de concessió d’aquestes 
subvencions es publicarà al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, on s’indicarà els 
recursos que es podran interposar, l’òrgan 
davant el qual es podrà recórrer i el termini 
per ferho .

Article 5
La concessió de la subvenció comporta 

per al centre beneficiari, l’obligació d’aplicar 
la totalitat dels imports de la subvenció a 
minorar les quotes repercutides a les famílies, 
per la prestació dels serveis de menjador, 
esbarjo i transport, i l’obligació de mantenir 
adscrit a aquests serveis exclusivament el 
personal monitor que es deriva de la subven
ció atorgada.

Article 6
L’import de la subvenció concedida en cap 

cas pot ésser d’una quantia que, aïlladament 
o en concurrència amb subvencions d’altres 
entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, superi el cost de l’activitat a 
desenvolupar pel beneficiari.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via 
administrativa, les persones interessades po
den 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 
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conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati
vament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va 
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al DOGC, 
segons el que disposen els 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, 20 de juliol de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX 1

Bases reguladores

—1 Objecte
L’objecte de la subvenció és el finançament 

de les despeses de personal dels serveis de 
menjador, esbarjo i transport dels centres 
docents concertats d’educació especial, per 
al curs 20072008.

—2 Requisits dels beneficiaris
Podran ser beneficiaris de les subvencions 

que preveu la base anterior tots els centres 
concertats d’educació especial de Catalunya, 
d’acord amb els criteris de concessió que 
determina la base 5 d’aquesta Ordre.

—3 Justificació
Els titulars dels centres beneficiaris justifi

caran la destinació correcta de la subvenció 
mitjançant certificació de l’acta del consell 
escolar del centre, en la qual es faran constar 
les següents dades:

Declaració conforme la subvenció percebu
da s’ha destinat íntegrament a les activitats 
subvencionades.

La relació del personal que ha prestat aquest 
servei, amb indicació del nom i la dedicació 
horària corresponent, així com de l’entitat 
que té encomanada la realització del servei 
(centre docent, associació de mares i pares...), 
especificant si el servei es presta directament 
per aquesta entitat o si està contractat a una 
empresa de serveis.
Cost del servei

Import de la quota abonada mensualment, 
per cada alumne, per la prestació de cadascun 
dels serveis.

Import total de les quotes ingressades pel 
centre, per la prestació de cadascun dels 
serveis.

Als efectes esmentats al paràgraf anterior, 
els titulars dels centres utilitzaran el model 
de certificat que figura a l’annex 2 d’aquesta 
Ordre.

Els titulars dels centres aportaran el certificat 
esmentat, conjuntament amb el corresponent a 
les despeses de funcionament del curs 2007
2008, abans del 30 d’octubre de 2008.

La nojustificació de l’aplicació de l’import 
atorgat a l’activitat subvencionada o la justifi
cació incorrecta, comportarà la revocació de 
la subvenció atorgada, amb la conseqüent 
obligació del titular del centre de retornar els 
imports indegudament justificats.

—4 Pagament
El pagament de la subvenció es farà efec

tiu, en concepte de bestreta, en pagaments 
mensuals conjuntament amb les despeses de 
funcionament del concert educatiu.

—5 Criteris de concessió
Monitors de menjador:

a) Alumnes als quals cal donar el menjar: se 
subvencionarà el cost de 5 hores a la setmana 
d’1 monitor per cada 3 alumnes.

b) Altres alumnes: se subvencionarà el cost 
de 5 hores a la setmana d’1 monitor per cada 
6 alumnes.
Monitors d’esbarjo:

a) Centres que realitzen activitats escolars 
complementàries: se subvencionarà el cost de 
5 hores a la setmana d’1 monitor per cada 
8 alumnes.

b) Centres que no realitzen activitats es
colars complementàries: se subvencionarà el 
cost de 10 hores a la setmana d’1 monitor 
per cada 8 alumnes.

A aquests efectes, cal tenir present que el 
període de descans entre les classes del matí 
i les de la tarda és superior a 1 hora.
Monitors de transport:

a) Alumnes sense mobilitat o amb greus 
dèficits motors: se subvencionarà el cost de 
12,5 hores a la setmana de 2 monitors per 
cada 15 alumnes.

b) Altres alumnes: se subvencionarà el cost 
de 12,5 hores a la setmana d’1 monitor per 
cada 15 alumnes.

La subvenció per a aquests monitors 
s’atorgaran sempre i quan es transportin un 
mínim de 15 alumnes. Si el grup d’alumnes 
que utilitzen el mateix servei de transport està 
format tant per alumnes amb greus dèficits 
motors, com per altres alumnes, se subven
cionarà el cost de 12,5 hores a la setmana 
de 2 monitors per cada 15 alumnes, sempre 
que aquest grup inclogui com a mínim a 4 
alumnes amb greus dèficits motors o sense 
mobilitat.

En el cas que els monitors de transport 
siguin contractats pels corresponents consells 
comarcals, els centres docents no podran sol
licitar la subvenció per aquest concepte.

—6 Modificació de la subvenció
La subvenció concedida es podrà revisar 

en qualsevol moment, previ informe de la 
Inspecció d’Educació, quan s’acrediti l’alte
ració de les condicions que van motivar la 
seva concessió.

—7 Informació
El beneficiari de la subvenció està obligat a 

facilitar tota la informació que li sigui requerida 
pel Departament d’Educació, per la Interven
ció General de la Generalitat de Catalunya, 
la Sindicatura de Comptes o altres òrgans 
competents.

Concretament, durant el mes d’abril de 
2008, els centres docents hauran de pre
sentar a la Direcció General de Recursos del 
Sistema Educatiu una còpia compulsada dels 
documents TC1 i TC2 i nòmines fins el mes de 
març, del personal contractat pel propi centre 
o en el seu cas, del contracte subscrit amb 
l’empresa de serveis que presti els serveis 
subvencionats, així com còpia compulsada 
de les factures abonades a aquesta empresa 
fins el mes de març.

ANNEX 2

El/La senyor/a (nom i cognoms), amb el DNI 
(núm.), com a titular/representant legal del cen
tre docent concertat d’educació especial (nom) 
del (carrer i localitat), amb codi (número),

Certifico:

Que a la reunió del consell escolar de (data), 
es va aprovar, a proposta del titular, la rendició 
de comptes de les quantitats percebudes de 
l’Administració per finançar les despeses de 
personal dels serveis de menjador, esbarjo i 
transport corresponent al curs 20072008, 
l’acta de la qual es transcriu a continuació:
“Acta de la reunió del consell escolar.

”(nom i cognoms de): director, representants 
del titular del centre, representats dels profes
sors, representants dels pares, representants 
del personal d’administració.

”A (localitat, data i hora), reunides les perso
nes esmentades, membres del consell escolar 
encarregat d’aprovar la rendició de comptes 
de les quantitats percebudes de l’Adminis
tració per finançar les despeses de personal 
dels servies de menjador, esbarjo i transport 
corresponents al curs 20072008 del centre 
concertat (denominació), s’acorda:

”La quantitat de (euros) percebuda pel 
centre en concepte de subvenció per al 
finançament de les despeses de personal 
dels serveis de menjador, esbarjo i transport 
durant el curs 20072008 ha estat destinada 
íntegrament a les despeses esmentades i 
s’han descomptat de les quotes abonades 
pels pares per aquest concepte, d’acord amb 
el detall següent:
”Servei de menjador i esbarjo.

”a) Import de la subvenció concedida pel 
Departament d’Educació:

”b) Import de la quota abonada mensualment 
per cada alumne:

”c) Import total de les quotes ingressades 
pel centre:

”d) La relació del personal que presta aquest 
servei, amb indicació del nom i la dedicació 
horària corresponent, així com de l’entitat 
que té encomanada la realització del servei 
(centre docent, associació de mares i pares...) 
especificant si el servei es presta directament 
per aquesta entitat o si està contractat a una 
empresa de serveis.

”e) Cost del servei, desglossat pels diferents 
conceptes que integren el cost total.
”Servei de transport.

”a) Import de la subvenció concedida del 
Departament d’Educació:

”b) Import de la quota abonada mensualment 
per cada alumne:

”c) Import total de les quotes ingressades 
pel centre:

”d) La relació del personal que presta aquest 
servei, amb indicació del nom i la dedicació 
horària corresponent, així com de l’entitat 
que té encomanada la realització del servei 
(centre docent, associació de mares i pares...), 
especificant si el servei es presta directament 
per aquesta entitat o si està contractat a una 
empresa de serveis.

”e) Cost del servei, desglossat pels diferents 
conceptes que integren el cost total.

”I perquè consti així, signo aquest certi
ficat”.
(07.200.048)
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ORDRE EDU/304/2007, de 20 de juliol, per 
la qual es convoca concurs públic per a la 
concessió de subvencions als centres privats 
concertats per al suport a l’acollida i a l’apre-
nentatge de la llengua catalana, destinat a 
l’alumnat estranger de nova incorporació al 
sistema educatiu.

Per tal de facilitar l’acollida de l’alumnat 
estranger de nova incorporació al sistema 
educatiu i la seva integració en la societat ca
talana, i específicament en el sistema educatiu, 
el Departament d’Educació en el seu Pla per a 
la llengua i cohesió social ha elaborat diverses 
mesures adreçades a potenciar la llengua cata
lana com a llengua vehicular de l’ensenyament, 
i a promoure l’educació intercultural com a 
fonaments d’un model integrador basat en la 
convivència i el respecte a la diversitat.

Concretament, el Departament ha implantat 
diversos recursos en els centres, com són 
les aules d’acollida en els centres d’educació 
primària i secundària, enteses com un punt 
de referència i un marc de treball obert amb 
una constant interacció amb la dinàmica del 
centre, que permetin una atenció emocional 
i curricular personalitzada i un aprenentatge 
intensiu de la llengua catalana.

Atès que en els darrers cursos escolars ha 
esdevingut significatiu el nombre d’alumnat 
estranger de nova incorporació al sistema 
educatiu que s’ha escolaritzat en centres 
privats concertats, cal adoptar mesures que 
permetin als alumnes indicats disposar d’un 
suport que faciliti una bona acollida inicial i 
una ràpida integració.

Així doncs, el Departament d’Educació, en 
el marc del Pla per a la llengua i la cohesió 
social i per tal d’afavorir la integració al sistema 
educatiu de tot l’alumnat de nova incorporació, 
considera adient convocar un concurs públic, 
per a la concessió de subvencions als centres 
privats concertats, per al suport a l’acollida i a 
l’aprenentatge de la llengua catalana, destinat 
a alumnat estranger que s’hagi incorporat des 
de setembre de l’any 2005 per primera vegada 
al sistema educatiu de Catalunya.

Per això, d’acord amb el que disposa 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 Direcció General 
de Recursos del Sistema Educatiu,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a la concessió 

de subvencions als centres privats concertats, 
per al suport a l’acollida i a l’aprenentatge de la 
llengua catalana per al curs 20072008, desti
nat a l’alumnat estranger que s’hagi incorporat, 
des de setembre de 2005, per primera vegada 
al sistema educatiu de Catalunya, en els cicles 
mitjà i superior d’educació primària i en el nivell 
d’educació secundària obligatòria.

Aquest concurs es regirà per les bases que 
consten en l’annex d’aquesta Ordre.

Article 2
Els titulars dels centres interessats a acollir

se a aquestes subvencions podran presentar 

les seves sol·licituds al corresponent servei 
territorial del Departament d’Educació, des 
de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
fins al 28 de setembre de 2007.

Els centres han d’utilitzar el model de sol
licitud que es lliurarà en els serveis indicats o 
bé a l’adreça electrònica http://www.gencat.
net/educacio.

La sol·licitud s’haurà d’acompanyar d’una 
declaració del titular del centre conforme no es 
troba en cap de les circumstàncies que impe
deixen ser beneficiari de la subvenció, d’acord 
amb l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits es
tablerts, es requerirà l’interessat perquè en el 
termini de deu dies esmeni la falta i adjunti, 
si escau, els documents preceptius, amb la 
indicació que si no ho fa es considerarà que 
desisteix de la seva petició.

Article 3
La concessió d’aquestes subvencions, 

que no tenen caràcter recurrent, anirà a 
càrrec de l’aplicació pressupostària EN03 
D/485000100/4210 del pressupost de la Ge
neralitat de Catalunya per a l’any 2007, i de la 
corresponent partida del pressupost de l’any 
2008, per un import màxim d’1.440.000,00 
euros.

La despesa corresponent al període setem
bredesembre de l’any 2007 és de 360.000,00 
euros, i la resta de l’import, que correspon 
al període gener/juny de l’any 2008, és 
d’1.080.000,00 euros, el qual queda condi
cionat a l’aprovació dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2008.

Article 4
El director general de Recursos del Sistema 

Educatiu elevarà la corresponent proposta 
de resolució de la convocatòria al conseller 
d’Educació, el qual emetrà resolució abans 
del 31 de desembre de 2007. Un cop trans
corregut aquest termini, si no ha recaigut 
resolució expressa, s’entén que la sol·licitud 
és desestimada.

La resolució de la convocatòria es publicarà 
al DOGC, i en aquesta s’indicaran els recursos 
que es podran interposar, l’òrgan davant el qual 
es podrà recórrer i el termini per ferho.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via 
administrativa, les persones interessades po
den 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’ende
mà de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb 
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

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

Barcelona, 20 de juliol de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

—1 Objecte
Convocar concurs públic per a la concessió 

de subvencions als centres privats concertats, 
per al suport a l’acollida i a l’aprenentatge de 
la llengua catalana durant el curs 20072008, 
destinat a alumnat estranger que s’ha incorpo
rat, des de setembre de l’any 2005, per primera 
vegada al sistema educatiu de Catalunya, en els 
cicles mitjà i superior d’educació primària i en 
el nivell d’educació secundària obligatòria.

La subvenció es destinarà a finançar la 
retribució d’hores de professorat de suport 
de l’acollida i l’aprenentatge de la llengua 
catalana.

—2 Requisits dels beneficiaris
Podran ser beneficiaris de les subvencions 

que preveu l’apartat anterior tots els centres 
privats concertats de Catalunya, que complei
xin els requisits següents:

a) Tenir subscrit concert per als nivells 
educatius als quals s’ha incorporat l’alumnat 
estranger (l’educació primària, l’educació 
secundària obligatòria, o ambdós).

b) No percebre finançament del Departa
ment d’Educació o d’altres departaments o 
organismes de la Generalitat de Catalunya o 
d’altres administracions públiques, pel mateix 
tipus de despesa.

c) No disposar per resolució del director ge
neral competent, de professorat addicional a 
pagament delegat per donar suport a l’alumnat 
estranger de nova incorporació al sistema edu
catiu, a excepció que els centres tinguin més 
de 35 alumnes que s’hagin incorporat des de 
setembre de l’any 2005, per primera vegada al 
sistema educatiu de Catalunya, entre els cicles 
mitjà i superior d’educació primària i el nivell 
d’educació secundària obligatòria.

d) Tenir un mínim de 9 alumnes que s’hagin 
incorporat, des de setembre de l’any 2005, 
per primera vegada al sistema educatiu de 
Catalunya, entre els cicles mitjà i superior 
d’educació primària i el nivell d’educació 
secundària obligatòria.

e) Disposar d’un pla d’acollida i d’integració 
per a tot l’alumnat.

f) Adequar els projectes de centre a la nova 
realitat sociolingüística i sociocultural.

—3 Criteris de preferència
La selecció dels centres beneficiaris s’efec

tuarà, si escau, utilitzant el criteri de preferència 
de la major proporció d’alumnat que s’hagi 
incorporat al centre des del setembre de 
l’any 2005.

—4 Import de la subvenció
La subvenció que s’atorgarà a cada centre 

dependrà del nombre d’alumnes estrangers 
de nova incorporació al sistema educatiu que 
tingui el centre entre els cicles mitjà i supe
rior d’educació primària i el nivell d’educació 
secundària obligatòria, d’acord amb l’escalat 
següent:

Entre 9 i 15 alumnes: 12.000,00 euros.
Més de 15 alumnes: 18.000,00 euros.

—5 Obligacions dels beneficiaris
L’atorgament de la subvenció comporta per 
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al titular del centre beneficiari les següents 
obligacions:

a) Dur a terme l’acollida i la integració 
de l’alumnat de nova incorporació de forma 
totalment gratuïta.

b) Organitzar i dur a terme, si escau, cursos 
de suport per a l’acollida i l’aprenentatge de la 
llengua catalana, amb una durada mínima de 
150 hores, destinats a l’alumnat indicat, amb 
els requisits establerts en l’apartat següent.

c) El personal que imparteix aquests cursos 
ha de tenir la titulació de mestre o llicenciat 
i ha de disposar del certificat de nivell C de 
català, previst en l’Ordre PRE/228/2004, 
de 21 de juny, sobre els títols, diplomes 
i certificats equivalents als certificats de 
coneixement de català de la Secretaria de 
Política Lingüística.

—6 Justificació
6.1 Un cop hagi finalitzat el curs escolar i 

en tot cas, abans de l’11 de juliol de 2008, els 
centres justificaran la subvenció atorgada pel 
Departament d’Educació mitjançant l’aportació 
de la documentació següent:

a) Còpia compulsa de les nòmines i do
cuments TC1 i TC2 del personal contractat 
pel propi centre per dur a terme l’acollida i 
l’aprenentatge de la llengua catalana.

b) En el cas que aquest servei es contracti 
amb empreses, caldrà aportar una còpia com
pulsada de les corresponents factures i còpia 
compulsada dels documents acreditatius del 
pagament d’aquestes.

6.2 Es considera despesa subvencionable 
la despesa realitzada i pagada abans de la fina
lització del període de justificació establert.

—7 Pagament
Un cop notificada la concessió de la sub

venció, el Departament d’Educació tramitarà 
el pagament d’una bestreta, equivalent a una 
quarta part de la subvenció, i que anirà a 
càrrec del pressupost de l’any 2006, prorrogat 
per al 2007.

La tramitació del pagament de la resta 
de l’import atorgat, s’efectuarà, a càrrec 
del pressupost del 2008, quan els centres 
beneficiaris hagin presentat la corresponent 
justificació.

A aquest efectes, el Departament d’Edu
cació tramitarà els pagaments de l’import de 
la subvenció al titular del centre beneficiari, 
mitjançant la domiciliació bancària que aquest 
tingui establerta per al seu concert educatiu.

—8 Revocació de la subvenció
La subvenció concedida es podrà revocar, 

quan s’acrediti algun dels supòsits establerts 
a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, i en 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 especialment, en el cas de 
l’incompliment dels requisits establerts en 
la base 2.d) i 2.e), amb l’informe previ de la 
Inspecció d’Educació.

—9 Informació
Els beneficiaris estaran obligats a facilitar 

tota la informació requerida per la Intervenció 
General de la Generalitat, la Sindicatura de 
Comptes o altres òrgans competents, d’acord 
amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre, abans esmentat.

(07.200.044)

ANUNCI pel qual es fan públiques diverses ad-
judicacions definitives de contractes d’obres

En compliment del que estableix l’article 
93.2 del Text refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, 
mitjançant aquest anunci es fan públiques les 
següents adjudicacions definitives referents als 
expedients de contractació que s’indiquen:

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu
cació.

Número d’expedient: 1058/07
 Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de construc
ció de dues escales d’emergència al CEIP 
Juan Ramon Jiménez de Martorell (Baix 
Llobregat).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 81.010,89 
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOGC núm 4879 de 9 de maig 
de 2007.
Data d’adjudicació: 21 de juny de 2007.
Contractista: Construcciones Caler, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 78.985,62 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1080/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de substitució 
de fusteries dels passadissos del CEIP Marià 
Fortuny de Reus (Baix Camp).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 72.793,63 
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOGC núm 4881 d’11 de maig 
de 2007.
Data d’adjudicació: 21 de juny de 2007.
Contractista: Construcciones Caler, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 69.707,18 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1150/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’habilitació habi
tatge de conserge per nou aulari a l’IES Josep 
Puig i Cadafalch de Mataró (Maresme).
Tipus de contracte: obres.
Procediment: obert.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 150.269,72 
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOGC núm 4887 de 21 de 
maig de 2007.
Data d’adjudicació: 21 de juny de 2007.
Contractista: Construcciones Caler, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 143.192,02 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1187/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestruc
tura de mòdul al CEIP Nou d’Argentona 
(Maresme).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de la licitació: 180.381,87 
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOGC núm 4887 de 21 de 
maig de 2007.
Data d’adjudicació: 21 de maig de 2007 .
Contractista: Construcciones Caler, SA.
Nacionalitat del contractista: Espanyola.
Import d’adjudicació: 175.872,32 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1251/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura 
de 2 mòduls prefabricats al CEIP Figuera Major 
de Mataró (Maresme).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 131.524,86 
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOGC núm 4891 de 25 de 
maig de 2007.
Data d’adjudicació: 21 de juny de 2007.
Contractista: Construcciones Caler, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 131.524,86 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1141/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructu
res d’edificis prefabricats al CEIP l’Escala de 
l’Escala (Alt Empordà).
Tipus de contracte: obres.
Procediment: obert.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 78.693,97 
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOGC núm 4887 de 21 de 
maig de 2007.
Data d’adjudicació: 13 de juny de 2007.
Contractista: Capdeferro Constructor, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 75.546,22 euros, IVA 
inclòs.

Barcelona, 25 de juliol de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.213.187)

ANUNCI pel qual es fa pública una adjudicació 
definitiva de contracte.

En compliment del que estableix l’article 93.2 
del Text refós de la Llei de contractes de les 
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administracions públiques, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, mit
jançant aquest anunci es fa pública la següent 
adjudicació definitiva referent a l’expedient de 
contractació que s’indica:

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu
cació.

Número d’expedient:1306/07.

Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.

Objecte del contracte:
 Lot. 1: obra d’infraestructura de dos edificis 

prefabricats al CEIP Angel Guimerà de Pallejà 
(Baix Llobregat).

 Lot. 2: obra d’infraestructura per instal·lar 
tres mòduls prefabricats al CEIP Vapor Cortés 
de Terrassa (Vallès Occidental).

Tipus de contracte: obra.

Tramitació: urgent.

Forma: concurs.

Pressupost base de la licitació:
Import total: 195.788,44 euros, IVA inclòs.
Lot. 1: 76.071,95 euros, IVA inclòs.
Lot.2: 119.716,49 euros, IVA inclòs.

Publicat al DOGC núm.: 4898, amb data 6 
de juny de 2007.

Data d’adjudicació: 29 de juny de 2007.

Contractista:
Lot. 1: Gestió i Construcció RoigCrespo 

SL.
Lot. 2: Asfaltos y Acabados SL.

Nacionalitat del contractista: espanyola.

Import d’adjudicació:
Lot. 1: 75.311,23 euros, IVA inclòs.
Lot. 2: 107.744,84 euros, IVA inclòs.

Barcelona, 27 de juliol de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.213.188)

ANUNCI pel qual es fan públiques diverses 
adjudicacions definitives de contractes.

En compliment del que estableix l’article 
93.2 del Text refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, 
mitjançant aquest anunci es fan públiques les 
següents adjudicacions definitives referents als 
expedients de contractació que s’indiquen:

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu
cació.

Número d’expedient: 1252/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura 
de mòdul prefabricat al CEIP Cubelles II de 
Cubelles (Garraf).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Publicat al DOGC núm.: 4891 amb data de 
25 de maig de 2007.

Pressupost base de la licitació: 219.232,05 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 15 de juny de 2007.
Contractista: Rehac SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 215.786,10 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1447/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura 
de mòdul prefabricat al CEIP Vilassar de Mar 
de Vilassar de Mar (Maresme) .
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Publicat al DOGC núm.: 4896 amb data d’1 
de juny de 2007.
Pressupost base de la licitació: 109.534,75 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 22 de juny de 2007.
Contractista: Servicios y Obras Barcelona 
SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 109.315,68 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1113/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’arranjament 
xarxa de recollida d’aigües i accés a minus
vàlids a l’IES El Cairat d’Esparreguera (Baix 
Llobregat).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Publicat al DOGC núm.: 4886 amb data de 
18 de maig de 2007.
Pressupost base de la licitació: 94.670,00 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 26 de juny de 2007.
Contractista: Construcciones Caler SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 90.409,85 euros, IVA 
inclòs.

Barcelona, 3 d’agost de 2007

Maria Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.215.135)

ANUNCI pel qual es fa pública l’adjudicació 
definitiva d’un contracte.

En compliment del que estableix l’article 93.2 
del Text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, mit
jançant aquest anunci es fa pública la següent 
adjudicació definitiva referent a l’expedient de 
contractació que s’indica:

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu
cació.

Número d’expedient: 0714/07.

Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.

Objecte del contracte: servei de trasllat, 
reparació, emmagatzematge, custòdia i 
desballestament d’edificis prefabricats amb 
destinació a aularis per als centres educatius 
de Catalunya.

Tipus de contracte: servei.

Tramitació: urgent.

Forma: concurs.

Pressupost base de la licitació: 3.185.428,51 
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOUE núm.: 2007/S71087246, 
amb data 12 d’abril de 2007.

Publicat al DOGC núm.: 4872, amb data 30 
d’abril de 2007.

Publicat al BOE núm.: 117, amb data 16 de 
maig de 2007.

Data d’adjudicació: 13 de juny de 2007.

Contractistes: Construcciones Especiales y 
Dragados S.A. i ALGECO Construcciones 
Modulares S.A.

Nacionalitat del contractista: espanyola.

Import d’adjudicació: Construcciones Especi
ales y Dragados S.A.: 1.908.437,10 euros IVA 
incluido, ALGECO Construcciones Modulares 
S.A.: 1.276.991,41 euros IVA incluido.

Barcelona, 30 de juliol de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.211.152)

ORDRE EDU/305/2007, de 2 d’agost, per 
la qual es convoca concurs públic per a 
la concessió de subvencions destinades a 
l’escolarització d’infants de zero a tres anys 
en centres de titularitat privada sense finalitat 
de lucre.

Des que el Decret 120/1988, de 5 de 
maig, transferí la gestió de les llars d’infants al 
Departament d’Educació, s’ha mantingut una 
convocatòria anual adreçada a finançar el cost 
del funcionament dels centres de Catalunya 
que escolaritzen infants de zero a tres anys, 
amb la voluntat de minorar les quotes que els 
usuaris abonen per aquest servei.

Per tal de mantenir aquests ajuts durant el 
curs escolar 2007/08 i 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 Direcció General de Recursos 
del Sistema Educatiu,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a la concessió 

de subvencions destinades a l’escolarització 
d’infants de zero a tres anys als centres 
educatius de Catalunya, de titularitat privada 
sense finalitat de lucre, per al curs escolar 
2007/08.
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Article 2
Aprovar les bases reguladores per les quals 

es regirà aquesta convocatòria que consten a 
l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 3
La concessió d’aquestes subvencions 

és per un import màxim de 9.600.000,00 
euros, dels quals 3.200.000,00 euros seran 
a càrrec de l’aplicació pressupostària EN03 
D/480130000/4210, del pressupost del 2007. 
La resta de l’import és de 6.400.000,00 euros, 
el qual queda condicionat a l’aprovació dels 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per a l’any 2008.

Article 4
Els titulars dels centres interessats a acollir

se a aquest règim de subvencions podran pre
sentar les seves sol·licituds als corresponents 
serveis territorials del Departament d’Educació, 
des del 3 de setembre fins al 17 de setembre 
de 2007, per a la qual cosa utilitzaran el model 
de sol·licitud que es lliurarà als serveis indicats, 
o bé a l’adreça electrònica http://www.gencat.
net/educacio.

Article 5
Es delega en el director general de Recursos 

del Sistema Educatiu la resolució d’aquesta 
convocatòria, el qual emetrà la corresponent 
resolució, abans del 31 de desembre de 
2007.

La resolució de concessió d’aquestes 
subvencions es publicarà al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, i s’indicaran els 
recursos que es podran interposar, l’òrgan 
davant el qual es podrà recórrer i el termini 
per ferho .

En qualsevol cas, les sol·licituds presentades 
s’entendran desestimades si no hi recau reso
lució expressa en el termini abans esmentat.

Article 6
L’import de la subvenció en cap cas pot 

ser d’una quantia que, aïlladament o en con
currència amb subvencions d’altres entitats 
públiques o privades, nacionals o internacio
nals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar 
pel beneficiari.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via 
administrativa, les persones interessades po
den 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’ende
mà 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 potestativa
ment recurs de reposició, abans del 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, 2 d’agost de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX 1

Bases reguladores

—1 Objecte
Convocar concurs públic per a la concessió 

de subvencions destinades a l’escolarització 
d’infants de zero a tres anys en centres edu
catius de Catalunya de titularitat privada sense 
finalitat de lucre.

—2 Requisits dels beneficiaris
Podran ser beneficiaris d’aquestes sub

vencions els centres que atenguin infants 
menors de tres anys d’edat i que compleixin 
els requisits següents:

a) Estar autoritzat pel Departament d’Edu
cació per impartir el primer cicle de l’educació 
infantil.

b) El director i el personal educador dels 
centres sol·licitants hauran d’estar en pos
sessió de les titulacions que indica el Decret 
282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el 
primer cicle de l’educació infantil i els requisits 
dels centres.

c) No superar en cap cas la capacitat 
autoritzada del centre.

d) Els centres han d’estar constituïts legal
ment com a entitats sense ànim de lucre.

—3 Les sol·licituds s’hauran de presentar 
juntament amb la documentació següent:

a) Certificació del titular del centre de la 
relació de l’alumnat matriculat en el mes de 
setembre de 2007, especificant el nombre 
d’alumnes nascuts l’any 2007, els nascuts 
l’any 2006 i els nascuts l’any 2005.

b) Relació nominal del personal del centre 
especificant qui són els tutors de les diferents 
aules, juntament amb fotocòpia compulsada 
dels títols acadèmics.

c) Fotocòpia compulsada dels estatuts de 
l’entitat titular del centre, que deixin constància 
de la manca de lucre de l’entitat.

d) Fotocòpia compulsada del document 
que acredita la capacitat legal del representant 
de l’entitat.

e) Declaració conforme l’entitat titular del 
centre no es troba en cap de les circumstàncies 
que impedeixen per ser beneficiari de la sub
venció, d’acord amb el que estableix l’article 
13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.

f) Certificats acreditatius d’estar al corrent 
d’obligacions tributàries i de la Seguretat So
cial en els termes previstos a l’article 14 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions.

La Inspecció d’Educació confirmarà les 
dades d’escolarització que constin a les 
sol·licituds.

—4 Concessió de les subvencions
El mòdul de subvenció per al curs escolar 

2007/08 és de 800,00 euros per alumne/curs. 
No obstant això, es podrà disminuir aquest 
mòdul, en el cas que l’import màxim establert 
a l’article 3 de l’Ordre de convocatòria no 
permeti atendre el total de possibles centres 
beneficiaris.

—5 Obligació dels beneficiaris
L’obtenció d’una subvenció comportarà 

per al centre beneficiari les obligacions se
güents:

a) Complir els requisits que estableixen la 
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüís
tica; l’Ordre d’11 de maig de 1983, per la qual 
s’aproven les orientacions educatives que han 
de regir les activitats en tots els centres assi
tencials i educatius que acullen infants fins a 
6 anys; el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel 
qual es regulen el primer cicle de l’educació 
infantil i els requisits dels centres.

b) Donar publicitat del caràcter subvencio
nat de l’educació infantil de primer cicle.

c) Repercutir íntegrament la subvenció als 
pares dels alumnes escolaritzats en els centres 
subvencionats.

—6 Justificació
Les quantitats concedides pel Departament 

d’Educació en concepte de subvenció es 
justificaran durant el mes de juny de 2008, 
mitjançant aportació de la declaració signada 
del pare o tutor legal dels alumnes beneficiaris 
de la subvenció, d’acord amb el model que 
consta a l’annex 2 d’aquesta Ordre. Aquestes 
declaracions s’han de presentar en el mateix 
ordre que s’hagi seguit en la relació d’alumnes 
que el centre hagi presentat per a la sol·licitud 
de la subvenció.

—7 Pagament
Un cop atorgada aquesta subvenció, és 

tramitarà el pagament d’una bestreta per un 
import total màxim de 3.200.000,00 euros 
entre tots els centres beneficiaris.

Un cop els centres presentin la justificació de 
tot l’import atorgat, es tramitarà el pagament 
de la resta de la subvenció, per un import total 
màxim de 6.400.000,00 euros.

—8 Esmenes en la documentació presen-
tada

No s’admetran esmenes en la documentació 
presentada pel centre per a la concessió i 
justificació de la subvenció, que no estiguin 
validades pel signatari del document afectat.

—9 Informació
Els beneficiaris estaran obligats a facilitar 

tota la informació requerida pel Departament 
d’Educació, la Intervenció General de la Gene
ralitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes 
o altres òrgans competents.

—10 Causes i procediment de revocació
Són causes de revocació que poden do

nar lloc a la revocació total o parcial de la 
subvenció i, si s’escau, al reintegrament de 
les quantitats percebudes inadequadament, 
amb l’interès de demorà corresponent, les 
que preveuen l’article 37 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, 
i el text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre.

ANNEX 2

(Noms i cognoms), com a pare/mare/tutor/a 
legal del/de la nen/a (nom i cognoms), escola
ritzat/da al centre (denominació), de (municipi), 
durant els mesos (mes)/(mes) de 2007 i els 
mesos (mes)/(mes) de 2008.

Declaro:
Que l’esmentat centre m’ha descomptat la 

quantitat de (import) euros/mes en concepte 
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de la subvenció rebuda del Departament 
d’Educació.

(Localitat i data)

(Signatura)

(07.213.091)

ANUNCI pel qual es fan públiques diverses ad-
judicacions definitives de contractes d’obres.

En compliment del que estableix l’article 
93.2 del Text refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, 
mitjançant aquest anunci es fan públiques les 
següents adjudicacions definitives referents als 
expedients de contractació que s’indiquen:

Entitat adjudicadora: Departament d’Educació.
Número d’expedient:.0096/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de reforma 
passarel·les, pèrgoles i fusteria al CEIP Les 
Pruneres de Martorelles (Vallès Oriental).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 904.758,15 
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOGC núm 4810 de 31 de 
gener de 2007.

Data d’adjudicació: 21 de març de 2007.
Contractista: Constructora y Rehabilitadora 
Secla, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola
Import d’adjudicació: 904.758,15 euros, IVA 
inclòs.
Número d’expedient:.0425/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de supressió 
de barreres arquitectòniques i construcció 
de serveis adaptats a l’IES Joan d’Àustria de 
Barcelona (Barcelonès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 310.500,30 
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOGC núm 4829 de 26 de 
febrer de 2007.

Data d’adjudicació: 3 de juliol de 2007.
Contractista: Teyco,SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola
Import d’adjudicació: 303.358,79 euros, IVA 
inclòs.
Número d’expedient:.1057/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’acabament de 
finestres d’alumini i d’instal·lació ascensor a 
l’IES Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat 
(Baix Llobregat).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.

Pressupost base de la licitació: 174.717,33 
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOGC núm 4920 de 6 de juliol 
de 2007.

Data d’adjudicació: 26 de juliol de 2007.
Contractista: Rehacsa.
Nacionalitat del contractista: espanyola
Import d’adjudicació: 166.855,05 euros, IVA 
inclòs.
Número d’expedient:.1437/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’arranjament de 
la cuina i canalons al CEIP Can Vidalet d’Es
plugues de Llobregat (Baix Llobregat).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 73.235,75 
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOGC núm 4900 de 8 de juny 
de 2007.

Data d’adjudicació: 11 de juliol de 2007.
Contractista: Gestió i Construcció RoigCres
po, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola
Import d’adjudicació: 71.697,80 euros, IVA 
inclòs.
Número d’expedient:.1470/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obra d’infraestructura 
d’edificis prefabricats, 2 mòduls i un porxo al 
CEIP Sa Forcanera de Blanes (La Selva).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 65.849,46 
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOGC núm 4902 de 12 de juny 
de 2007.

Data d’adjudicació: 3 de juliol de 2007.
Contractista: Capdeferro constructor, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola
Import d’adjudicació: 63.215,48 euros, IVA 
inclòs.
Número d’expedient:.1506/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de substitució 
de fusteries a l’IES Joan Boscà de Barcelona 
(Barcelonès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 144.553,91 
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOGC núm 4909 de 21 de juny 
de 2007.

Data d’adjudicació: 26 de juliol de 2007.
Contractista: Rehacsa.
Nacionalitat del contractista: espanyola
Import d’adjudicació: 143.397,48 euros, IVA 
inclòs.

Barcelona, 1 d’agost de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.221.102)

ANUNCI pel qual es fan públiques diverses ad-
judicacions definitives de contractes d’obres.

En compliment del que estableix l’article 
93.2 del Text refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny, mitjançant aquest anunci es fan públi
ques les següents adjudicacions definitives 
referents als expedients de contractació que 
s’indiquen:

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu
cació .

Número d’expedient: 1599/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de supressió de 
barreres arquitectòniques a la Llar d’Infants 
Sant Ramon Nonat de Girona (Gironès).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 178.274,75 
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOGC núm 4909 de 21 de juny 
de 2007.
Data d’adjudicació: 6 d’agost de 2007.
Contractista: Obres i Canalitzacions Lloret, 
SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 166.324,36 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1734/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’urbanització 
del pati infantil al CEIP Ginesta de Matadepera 
(Vallès Occidental).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 119.143,55 
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOGC núm 4913 de 27 de juny 
de 2007.
Data d’adjudicació: 30 de juliol de 2007.
Contractista: Metro 7, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 116.000,00 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1850/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’instal·lació d’un 
ascensor a l’IES Severo Ochoa d’Esplugues 
de Llobregat (Baix Llobregat).
Tipus de contracte: obres.
Procediment: obert.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
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Pressupost base de la licitació: 93.685,75 
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOGC núm 4922 de 10 de juliol 
de 2007.
Data d’adjudicació: 31 de juliol de 2007.
Contractista:Construccions Gestió i Construc
ció RoigCrespo, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 93.685,75 euros.

Barcelona, 6 d’agost de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.219.126)

ANUNCI pel qual es fan públiques diverses 
adjudicacions definitives de contractes.

En compliment del que estableix l’article 
93.2 del Text refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, 
mitjançant aquest anunci es fan públiques les 
següents adjudicacions definitives referents als 
expedients de contractació que s’indiquen:

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu
cació.

Número d’expedient: 1059/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de renovació 
de portes i instal.lació d’ascensor a l’IES Les 
Marines de Castelldefels (Baix Llobregat).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 87.795,46 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4879, amb data 9 
de maig de 2007.
Data d’adjudicació: 18 de juny de 2007.
Contractista: Gestió i Construcció ROIG
CRESPO, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 81.386,39 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 0803/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’adequació i 
instal·lació provisional del CEIP de 5 unitats a 
Sant Vicenç de Castellet (Bages).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat, procedent de concurs 
desert.
Pressupost base de la licitació: 552.662,22 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 21 de juny de 2007.
Contractista: Construcciones Caler, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 552.662,22 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1112/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’arranjament 

coberta invertida, portes i col·locació baranes a 
l’IES Molí de la Vila de Capellades (Anoia).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 82.611,60 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4886, amb data 18 
de maig de 2007.
Data d’adjudicació: 29 de juny de 2007.
Contractista: Rehac, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 76.580,95 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1307/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació . Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura 
de mòdul prefabricat a l’IES Coll i Rodés de 
Lloret de Mar (La Selva) (lot 1) i de les obres 
d’infraestructura de mòdul prefabricat al CEIP 
Nou de Salt (Gironès) (lot 2).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 136.548,64 
euros, IVA inclòs, desglossat en els següents 
lots:

Lot 1: 64.995,32, euros, IVA inclòs.
Lot 2: 71.553,32, euros, IVA inclòs.

Publicat al DOGC núm.: 4894, amb data 30 
de maig de 2007.
Data d’adjudicació: 21 de juny de 2007.
Contractista: Capdeferro Constructor, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació total: 132.452,18 euros, 
IVA inclòs, desglossat en els següents lots:

Lot 1: 63.045,46, euros, IVA inclòs.
Lot 2: 69.406,72, euros, IVA inclòs.

Número d’expedient: 0917/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obra de rehabilitació 
dels vestidors a l’IES Palau Ausit de Ripollet 
(Vallès Occidental).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 100.000,00 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4865, amb data 19 
d’abril de 2007.
Data d’adjudicació: 13 de juny de 2007.
Contractista: Metro 7, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 97.000,00 euros, IVA 
inclòs.

Barcelona, 7 d’agost de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.219.125)

ANUNCI pel qual es fan públiques diverses 
adjudicacions definitives de contractes.

En compliment del que estableix l’article 
93.2 del Text refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, aprovat 

pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny, mitjançant aquest anunci es fan públi
ques les següents adjudicacions definitives 
referents als expedients de contractació que 
s’indiquen:

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu
cació.

Número d’expedient: 0219/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de reforma i ampli
ació del CEIP El Roser de Sudanell (Segrià).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 337.853,98 
euros, IVA inclòs, distribuït en les següents 
anualitats:

Any 2007: 190.000,00 euros.
Any 2008: 147.853,98 euros.
Publicat al DOGC núm. 4845 de 20 de 

març de 2007.
Data d’adjudicació: 15 de maig de 2007.
Contractista: Rehabitec Lleida, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 329.948,20 euros distri
buït en les següents anualitats:

Any 2007: 185.554,00 euros, IVA inclòs.
Any 2008: 144.394,20 euros, IVA inclòs.

Número d’expedient: 0697/07
 Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’instal·lació d’un 
ascensor i aïllament acústic a l’IES Santa Eulàlia 
de Terrassa (Vallès Occidental).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 116.528,76 
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOGC núm. 4863 de 14 d’abril 
de 2007.
Data d’adjudicació: 11 de juny de 2007.
Contractista: Asfaltos y Acabados, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 116.528,76 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1202/07
 Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura 
de 3 mòduls prefabricats al CEIP Con Bassetes 
de Castellar del Vallès (Vallès Occidental).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 100.669,81 
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOGC núm. 4891 de 25 de 
maig de 2007.
Data d’adjudicació: 15 de juny de 2007.
Contractista: Asfaltos y Acabados, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 90.602,83 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1250/07
 Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
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Núm. 1152

Objecte del contracte: obres d’instal·lació de 3 
mòduls prefabricats al CEIP AEG de Terrassa 
(Vallès Occidental).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 133.438,33 
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOGC núm. 4891 de 25 de 
maig de 2007.
Data d’adjudicació: 14 de juny de 2007.
Contractista: Asfaltos y Acabados, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 120.094,50 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient:.1309/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’arranjament del 
pati i ampliació del menjador a l’IES Príncep 
de Viana de Barcelona (Barcelonès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 116.025,81 
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOGC núm 4898 de 6 de juny 
de 2007.
Data d’adjudicació: 13 de juliol de 2007.
Contractista: Obres i Contractes Penta, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 110.400,00 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1418/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestruc
tura de mòduls prefabricats al SES Dosrius 
(Maresme)
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària
Procediment: negociat, derivat de concurs 
desert.
Pressupost base de la licitació: 11 2.676,17 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 16 de juliol de 2007
Contractista: Obres i Contractes Penta, SA
Nacionalitat del contractista: espanyola
Import d’adjudicació: 112.163,13 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1419/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura 
de mòduls prefabricats al CEIP Francesc Macià 
d’Òrrius (Maresme).
Tipus de contracte: obra.
Procediment: negociat, derivat de concurs 
desert.
Tramitació: ordinària.

Pressupost base de la licitació 61.510,11eu
ros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 16 de juliol de 2007.
Contractista: Obres i Contractes Penta, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 61.202, 56 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1423/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 

Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura 
de mòduls prefabricats al CEIP Nou de Dorrius 
(Maresme).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat, derivat de concurs 
desert.
Pressupost base de la licitació: 135.841,56 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 13 de juliol de 2007.
Contractista: Obres i Contractes Penta, SA.
Nacionalitat del contractista: Espanyola.
Import d’adjudicació: 135.298,19 euros, IVA 
inclòs.

Barcelona, 8 d’agost de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.220.038)

ANUNCI pel qual es fan públiques diverses ad-
judicacions definitives de contractes d’obres.

En compliment del que estableix l’article 
93.2 del Text refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, 
mitjançant aquest anunci es fan públiques les 
següents adjudicacions definitives referents als 
expedients de contractació que s’indiquen:

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu
cació.

Número d’expedient: 0970/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de reformes i 
adequació de les instal·lacions elèctriques de 
baixa tensió a l’IES Provençana de l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Publicat al DOGC núm.: 4870 amb data de 
26 d’abril de 2007.
Pressupost base de la licitació: 95.959,82 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 7 de juny de 2007.
Contractista: Serveis Integrals de Manteniment 
Rubatec SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 81.997,35 euros, IVA 
inclòs

Número d’expedient: 0971/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de reformes i 
adequació de les instal·lacions elèctriques 
de baixa tensió a l’IES Torras i Bages de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 95.985,31 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4870, amb data 26 
d’abril de 2007.

Data d’adjudicació: 07 de juny de 2007.
Contractista: Cobra Instalaciones y Servicios 
SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 86.968,98 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1298/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’instal·lació d’un 
ascensor i fusteria en la planta baixa a l’IES 
Joanot Martorell d’Esplugues de Llobregat.
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 148.128,22 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm 4898 de 6 de juny 
de 2007.
Data d’adjudicació: 12 de juliol de 2007.
Contractista: Obres i Construccions Penta, 
SA
Nacionalitat del contractista: espanyola
Import d’adjudicació: 141.400,00 euros, IVA 
inclòs

Número d’expedient: 1305/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’instal·lació d’un 
ascensor a l’IES Joan Miró de Cornellà de 
Llobregat (Baix Llobregat)
Tipus de contracte: obres
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Forma: concurs
Pressupost base de la licitació: 70.491,11 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm 4898 de 6 de juny 
de 2007
Data d’adjudicació: 10 de juliol de 2007
Contractista: Gestió i Construcció Roig
Crespo, SL
Nacionalitat del contractista: espanyola
Import d’adjudicació: 68.799,32 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1427/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura 
de mòduls prefabricats al CEIP Nou de Tona 
(Osona) .
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Publicat al DOGC núm.: 4896 amb data de 1 
de juny de 2007.
Pressupost base de la licitació: 145.587,93 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 20 de juny de 2007.
Contractista: Construccions Prho, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 145.587,93 euros, IVA 
inclòs.

Barcelona, 8 d’agost de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.226.044)
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ANUNCI pel qual es fan públiques diver-
ses adjudicacions definitives de contractes 
d’obres.

En compliment del que estableix l’article 
93.2 del Text refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny, mitjançant aquest anunci es fan públi
ques les següents adjudicacions definitives 
referents als expedients de contractació que 
s’indiquen:

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu
cació.

Número d’expedient: 1056/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’instal·lació 
d’ascensor i reforma de serveis de minusvàlids 
per supressió de barreres arquitectòniques a 
l’IES Alexandre Satorras de Mataró.
Tipus de contracte: obra.
Forma: negociat, derivat de concurs desert.
Pressupost base de la licitació: 113.440,85 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 22 de maig de 2007.
Contractista: L’Arca del Maresme Empresa 
d’Inserció, SLL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 113.440,85 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1149/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de sectorització 
sala calderes, finestres pati i filferro coloms a 
l’IES La Sedeta de Barcelona (Barcelonès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 90.768,13 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm 4891 de 25 de maig 
de 2007.
Data d’adjudicació: 6 de juliol de 2007.
Contractista: Rehac, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 81.872,85 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient:1308/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’adaptació del 
centre per supressió de barreres arquitec
tòniques a l’IES La Guineueta de Barcelona 
(Barcelonès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 71.432,20 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm 4894 de 30 de maig 
de 2007.
Data d’adjudicació: 6 de juliol de 2007.
Contractista: Incofamo, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 69.280,00 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient:1313/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de reforma de 
vestidors a l’IES l’Alzina de Barcelona (Bar
celonès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 116.875,85 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm 4898 de 6 de juny 
de 2007.
Data d’adjudicació: 13 de juliol de 2007.
Contractista: Obres i Construccions Penta, 
SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 108.400,00 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient:1468/047.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’instal·lació de 
mòduls al CEIP Tarragona 2 de Tarragona 
(Tarragonès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 165.915,54 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm 4901 d’11 de juny 
de 2007.
Data d’adjudicació: 3 de juliol de 2007.
Contractista: Fulgencio Villar, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 163.758,63 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient:1576/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura 
de mòduls prefabricats a l’IES Nou de Vilanova 
del Vallès (Vallès Oriental).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 362.013,04 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm 4909 de 21 de juny 
de 2007.
Data d’adjudicació: 10 de juliol de 2007.
Contractista: Monvial, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 360.000,00 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient:1630/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de supressió 
de barreres arquitectòniques i substitució de 
fusteries al CEIP Gual Villalbí de Tarragona 
(Tarragonès) .
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.

Pressupost base de la licitació: 344.345,76 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm 4909 de 21 de juny 
de 2007.
Data d’adjudicació: 16 de juliol de 2007.
Contractista: Construccions Jaén Vallès, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 344.345,76 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient:1661/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura 
de mòduls prefabricats a l’IES Nou de Sant 
Pere de Ribes (Garraf).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 322.154,56 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm 4909 de 21 de juny 
de 2007.
Data d’adjudicació: 12 de juliol de 2007.
Contractista: Construcciones F. Munné, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 322.154,56 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient:1731/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’instal·lació de 3 
mòduls prefabricats al SES Cervellò de Cervellò 
(Baix Llobregat).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 171.996,78 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm 4913 de 27 de juny 
de 2007.
Data d’adjudicació: 16 de juliol de 2007.
Contractista: Gestió i Construcció RoigCres
po, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 171.996,78 euros, IVA 
inclòs.

Barcelona, 8 d’agost de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.222.030)

ANUNCI pel qual es fan públiques diverses ad-
judicacions definitives de contractes d’obres.

En compliment del que estableix l’article 
93.2 del Text refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny, mitjançant aquest anunci es fan públi
ques les següents adjudicacions definitives 
referents als expedients de contractació que 
s’indiquen:

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu
cació.

Número d’expedient: 0136/07.
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Núm. 1152

Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de reforma i 
rehabilitació dels sanitaris de l’edifici de la 
Via Augusta 202226 de Barcelona, seu 
dels Serveis Centrals del Departament 
d’Educació.
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 730.721,21 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm 4859 d’11 d’abril de 
2007.
Data d’adjudicació: 1 de juny de 2007.
Contractista: Construcciones Deco, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 683.151,26 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 0475/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de segona fase 
pati i primera fase finestres a l’IES Bellvitge de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat, derivat de concurs 
desert.
Pressupost base de la licitació: 143.619,76 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 5 de juliol de 2007.
Contractista: Tecnicas de Rehabilitación y 
Construcción SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 142.669,76 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 0503/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’adequació 
instal·lació elèctrica, instal·lació de calefac
ció i rehabilitació coberta gimnàs de l’IES 
Les Vinyes de Santa Coloma de Gramanet 
(Barcelonès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 108.498,48 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm 4841 de 14 de març 
de 2007.
Data d’adjudicació: 10 de maig de 2007.
Contractista: AlfelectricAti, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 96.736,91 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 0604/07.
 Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de remodelació i 
ampliació 3 unitats (1ª fase) del CEIP Marinada 
de Vilanova de Bellpuig (Pla d’Urgell).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.

Pressupost base de la licitació: 287.468,79 
euros, IVA inclòs, distribuït en les següents 
anualitats:

Any 2007: 165.199,70 euros.
Any 2008: 122.269,09 euros.

Publicat al DOGC núm. 4859 de 11 d’abril 
de 2007.
Data d’adjudicació: 31 de maig de 2007.
Contractista: Construccions i Contractes 
Ribo, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 279.994,30 euros, IVA 
inclòs, distribuït en les següents anualitats:

Any 2007: 160.904,33 euros, IVA inclòs.
Any 2008: 119.089,97 euros, IVA inclòs.

Número d’expedient: 1078/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructures 
edifici prefabricat 2 mòduls al CEIP Fluvià de 
Barcelona (Barcelonès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 227.894,60 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm 4879 de 9 de maig 
de 2007.
Data d’adjudicació: 5 de juny de 2007.
Contractista: Obres i Contractes Penta, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 217.500,00 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1079/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructures 
edifici prefabricat d’un mòdul al CEIP Llacuna 
de Barcelona (Barcelonès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 72.262,23 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm 4879 de 9 de maig 
de 2007.
Data d’adjudicació: 7 de juny de 2007.
Contractista: Obres i Contractes Penta, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola
Import d’adjudicació: 70.400,00 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1145/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura 
de mòdul al CEIP Fogars de la Selva, de Fogars 
de la Selva (Selva).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 156.544,61 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm 4887 de 21 de maig 
de 2007.
Data d’adjudicació: 13 de juny de 2007.
Contractista: Busquets Sitjà, SL.

Nacionalitat del contractista: espanyola
Import d’adjudicació: 156.544,61 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1148/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de construcció 
mur i rampa al CEIP Santa Maria de Cervelló 
(Baix Llobregat).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 82.886,41 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm 4891 de 25 de maig 
de 2007.
Data d’adjudicació: 2 de juliol de 2007.
Contractista: Gestió i Construcció RoigCres
po, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola
Import d’adjudicació: 76.918,58 euros, IVA 
inclòs.

Barcelona, 9 d’agost de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.222.011)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un 
contracte d’obres (Exp. 2388/07).

—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: 2388/07.

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

ment de panells façana, calefacció sala d’actes, 
laboratori i instal·lació ascensor a l’IES Joan 
Mercader, d’igualada (Anoia).

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’ad-
judicació

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 170.873,09 euros, IVA inclòs.

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

ció.

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

categoria D.
Les empreses estrangeres comunitàries no 

classificades hauran de presentar els docu
ments 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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—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 60 punts.
b) Per anys addicionals de garantia oferts: 

fins a 10 punts.
d) Programa de treball: fins a 30 punts, dels 

quals fins a 15 punts per mitjans personals, 
fins a 7 punts per mitjans materials adequats 
al tipus d’execució i fins a 8 punts pel pro
grama de treball.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’EducacióRegistre 
General.

b) Domicili: Via Augusta, 202226, planta 
baixa.

c) Localitat i codi postal: Barcelona 
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00  93.551.69.00 
Ext. 3178

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) Documentació que cal presentar: la que 
s’esmenta a la clàusula 9 del plec de clàusules 
administratives particulars.

c) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’EducacióRegistre 

General (de 09.00 h. a 14.00 h).

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 de 
correu electrònic que s’esmenta en el plec de 
clàusules, durant el mateix dia.

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

—10 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’EducacióServeis 

Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202226.
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, 13 d’agost de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.225.015)

EDICTE de 24 d’agost de 2007, pel qual 
es notifica l’obertura del tràmit de vista 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 practicar la 
notificació de l’obertura del tràmit de vista 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 Maria 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 por la Llei 
4/1999, de 13 de gener, l’expedient esmentat 
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 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, se 
seguiran les actuacions oportunes d’acord amb 
la normativa vigent.

Barcelona, 24 d’agost de 2007

Francesca Roget Paijà
Instructora de l’expedient

(07.236.006)


