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RESOLUCIÓ EDU/3061/2007, de 4 d’octubre, 
per la qual s’aprova la disminució del nombre 
d’unitats concertades del centre docent pri-
vat Sagrada Família, de Santa Perpètua de 
Mogoda.

Per la Resolució ENS/946/2007, de 23 de 
març (DOGC núm. 4856, de 4.4.2007), es va 
aprovar amb caràcter provisional la modificació 
del concert educatiu del centre docent privat 
Sagrada Família, de Santa Perpètua de Mogoda, 
per a 11 uWnitats d’educació secundària 
obligatòria.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre 
concerts educatius, estableix a l’article 30.1 la 
possibilitat de modificar els concerts educatius 

RESOLUCIÓ EDU/3062/2007, de 4 d’octubre, 
per la qual s’aprova la disminució del nombre 
d’unitats concertades del centre docent privat 
Sant Pau Apòstol, de Tarragona.

Per la Resolució EDU/1629/2006, de 22 
de maig (DOGC núm. 4642, de 26.5.2006), 
per la qual s’eleva a definitiva la Resolució 
EDC/639/2006, de 14 de març, es va aprovar 
la renovació del concert educatiu del centre 
docent privat Sant Pau Apòstol, de Tarragona, 
per a 9 unitats d’educació secundària obli-
gatòria.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre 
concerts educatius, estableix a l’article 30.1 la 
possibilitat de modificar els concerts educatius 
subscrits amb els centres docents privats, bé 
per la disminució del nombre d’unitats o grups 
autoritzats o en funcionament, bé perquè el 
centre no assoleix la relació mitjana alumnes/
professor per unitat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret estableix 
la possibilitat de reduir d’ofici les unitats o 
grups concertats, amb audiència prèvia de 
l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la 
Resolució del director general de Recursos 
del Sistema Educatiu de 20 de juliol de 2007, 
en aplicació de la normativa esmentada, amb 
la finalitat de disminuir el nombre d’unitats 
concertades al centre Sant Pau Apòstol, de 
Tarragona, s’ha comprovat que el nombre 
d’alumnes resultant del procés de matriculació 
no justifica el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord 
amb el que disposen l’article 28 i següents 
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre 
concerts educatius, i la resta de normativa 
aplicable;

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert 
educatiu del centre docent privat Sant Pau 
Apòstol, de Tarragona, amb codi 43003586, 
per disminució d’1 unitat concertada de quart 
curs d’educació secundària obligatòria, atès 
que el nombre d’alumnes resultant del procés 
de matriculació no justifica el manteniment 
del concert.

—2 Els serveis territorials corresponents del 
Departament d’Educació comunicaran al titular 
del centre les circumstàncies necessàries per 
a la formalització de la modificació del concert 
corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a partir 
de l’inici del curs escolar 2007-2008 i s’inscriurà 
al Registre de centres docents.

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

subscrits amb els centres docents privats, bé 
per la disminució del nombre d’unitats o grups 
autoritzats o en funcionament, bé perquè el 
centre no assoleix la relació mitjana alumnes/
professor per unitat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret estableix 
la possibilitat de reduir d’ofici les unitats o 
grups concertats, amb audiència prèvia de 
l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la Reso-
lució del director general de Recursos del Sistema 
Educatiu de 20 de juliol de 2007, en aplicació 
de la normativa esmentada, amb la finalitat 
de disminuir el nombre d’unitats concertades 
al centre Sagrada Família, de Santa Perpètua 
de Mogoda, s’ha comprovat que el nombre 
d’alumnes resultant del procés de matriculació 
no justifica el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord amb 
el que disposen l’article 28 i següents del Decret 
56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts edu-
catius, i la resta de normativa aplicable;

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert 
educatiu del centre docent privat Sagrada 
Família, de Santa Perpètua de Mogoda, amb 
codi 08028485, per disminució d’1 unitat con-
certada de primer curs d’educació secundària 
obligatòria, atès que el nombre d’alumnes 
resultant del procés de matriculació no justifica 
el manteniment del concert.

—2 Els serveis territorials corresponents del 
Departament d’Educació comunicaran al titular 
del centre les circumstàncies necessàries per 
a la formalització de la modificació del concert 
corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a partir 
de l’inici del curs escolar 2007-2008 i s’inscriurà 
al Registre de centres docents.

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

Així mateix, poden interposar 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 
procedimeWnt administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 4 d’octubre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.277.117)
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Havent-se tramitat l’expedient, d’acord 
amb el que disposen l’article 28 i següents 
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre 
concerts educatius, i la resta de normativa 
aplicable;

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert edu-
catiu del centre docent privat Anunciata, de 
Puig-reig, amb codi 08023384, per disminució 
d’1 unitat concertada de primer curs d’educa-
ció infantil de segon cicle, atès que el nombre 
d’alumnes resultant del procés de matriculació 
no justifica el manteniment del concert.

—2 Els serveis territorials corresponents del 
Departament d’Educació comunicaran al titular 
del centre les circumstàncies necessàries per 
a la formalització de la modificació del concert 
corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a partir 
de l’inici del curs escolar 2007-2008 i s’inscriurà 
al Registre de centres docents.

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

Així mateix, poden interposar 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, 4 d’octubre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.277.132)

RESOLUCIÓ EDU/3065/2007, de 4 d’octubre, 
per la qual s’aprova la disminució del nombre 
d’unitats concertades del centre docent privat 
Sant Gregori, de Barcelona.

Per la Resolució EDU/946/2007, de 23 de 
març (DOGC núm. 4856, de 4.4.2007), es va 
aprovar amb caràcter provisional la modificació 
del concert educatiu del centre docent privat 
Sant Gregori, de Barcelona, per a 12 unitats 
d’educació primària.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article 
30.1 la possibilitat de modificar els concerts 
educatius subscrits amb els centres docents 
privats, bé per la disminució del nombre 

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, 4 d’octubre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.277.128)

RESOLUCIÓ EDU/3063/2007, de 4 d’oc-
tubre, per la qual s’aprova la disminució del 
nombre d’unitats concertades del centre 
docent privat Vedruna, de Ripoll.

Per la Resolució EDC/639/2006, de 14 de 
març (DOGC núm. 4595, de 17.3.2006), es va 
aprovar amb caràcter provisional la renovació 
del concert educatiu del centre docent privat 
Vedruna, de Ripoll, per a 10 unitats d’educació 
secundària obligatòria.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article 
30.1 la possibilitat de modificar els concerts 
educatius subscrits amb els centres docents 
privats, bé per la disminució del nombre 
d’unitats o grups autoritzats o en funcio-
nament, bé perquè el centre no assoleix la 
relació mitjana alumnes/professor per unitat 
escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret estableix 
la possibilitat de reduir d’ofici les unitats o 
grups concertats, amb audiència prèvia de 
l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la 
Resolució del director general de Recursos 
del Sistema Educatiu de 20 de juliol de 2007, 
en aplicació de la normativa esmentada, amb 
la finalitat de disminuir el nombre d’unitats 
concertades al centre Vedruna, de Ripoll, s’ha 
comprovat que el nombre d’alumnes resultant 
del procés de matriculació no justifica el man-
teniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord 
amb el que disposen l’article 28 i següents 
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre 
concerts educatius, i la resta de normativa 
aplicable;

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert 
educatiu del centre docent privat Vedruna, 
de Ripoll, amb codi 17003021, per dismi-
nució d’1 unitat concertada de tercer curs 
d’educació secundària obligatòria, atès que 
el nombre d’alumnes resultant del procés 
de matriculació no justifica el manteniment 
del concert.

—2 Els serveis territorials corresponents del 
Departament d’Educació comunicaran al titular 
del centre les circumstàncies necessàries per 
a la formalització de la modificació del concert 
corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a partir 
de l’inici del curs escolar 2007-2008 i s’inscriurà 
al Registre de centres docents.

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

Així mateix, poden interposar 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, 4 d’octubre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.277.130)

RESOLUCIÓ EDU/3064/2007, de 4 d’oc-
tubre, per la qual s’aprova la disminució del 
nombre d’unitats concertades del centre 
docent privat Anunciata, de Puig-reig.

Per la Resolució EDC/639/2006, de 14 de 
març (DOGC núm. 4595, de 17.3.2006), es 
va aprovar amb caràcter provisional la reno-
vació del concert educatiu del centre docent 
privat Anunciata, de Puig-reig, per a 3 unitats 
d’educació infantil de segon cicle.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article 
30.1 la possibilitat de modificar els concerts 
educatius subscrits amb els centres docents 
privats, bé per la disminució del nombre 
d’unitats o grups autoritzats o en funcio-
nament, bé perquè el centre no assoleix la 
relació mitjana alumnes/professor per unitat 
escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret estableix 
la possibilitat de reduir d’ofici les unitats o 
grups concertats, amb audiència prèvia de 
l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la 
Resolució del director general de Recursos 
del Sistema Educatiu de 20 de juliol de 2007, 
en aplicació de la normativa esmentada, amb 
la finalitat de disminuir el nombre d’unitats 
concertades al centre Anunciata, de Puig-reig, 
s’ha comprovat que el nombre d’alumnes re-
sultant del procés de matriculació no justifica 
el manteniment del concert.
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d’unitats o grups autoritzats o en funcio-
nament, bé perquè el centre no assoleix la 
relació mitjana alumnes/professor per unitat 
escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret estableix 
la possibilitat de reduir d’ofici les unitats o 
grups concertats, amb audiència prèvia de 
l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la 
Resolució del director general de Recursos del 
Sistema Educatiu de 20 de juliol de 2007, en 
aplicació de la normativa esmentada, amb la 
finalitat de disminuir el nombre d’unitats con-
certades al centre Sant Gregori, de Barcelona, 
s’ha comprovat que el nombre d’alumnes 
resultant del procés de matriculació no justifica 
el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord amb 
el que disposen l’article 28 i següents del Decret 
56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts edu-
catius, i la resta de normativa aplicable;

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert edu-
catiu del centre docent privat Sant Gregori, de 
Barcelona, amb codi 08004195, per disminució 
d’1 unitat de segon curs d’educació primària, 
atès que el nombre d’alumnes resultant del pro-
cés de matriculació no justifica el manteniment 
del concert.

—2 Els serveis territorials corresponents del 
Departament d’Educació comunicaran al titular 
del centre les circumstàncies necessàries per 
a la formalització de la modificació del concert 
corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a partir 
de l’inici del curs escolar 2007-2008 i s’inscriurà 
al Registre de centres docents.

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

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

Barcelona, 4 d’octubre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.277.135)

RESOLUCIÓ EDU/3066/2007, de 4 d’oc-
tubre, per la qual s’aprova la disminució del 
nombre d’unitats concertades del centre do-
cent privat Padre Damián Sagrados Corazones, 
de Barcelona.

Per la Resolució EDC/639/2006, de 14 de 
març (DOGC núm. 4595, de 17.3.2006), es 
va aprovar amb caràcter provisional la reno-
vació del concert educatiu del centre docent 
privat Padre Damián Sagrados Corazones, 
de Barcelona, per a 12 unitats d’educació 
secundària obligatòria.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article 
30.1 la possibilitat de modificar els concerts 
educatius subscrits amb els centres docents 
privats, bé per la disminució del nombre 
d’unitats o grups autoritzats o en funcio-
nament, bé perquè el centre no assoleix la 
relació mitjana alumnes/professor per unitat 
escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret estableix 
la possibilitat de reduir d’ofici les unitats o 
grups concertats, amb audiència prèvia de 
l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la 
Resolució del director general de Recursos 
del Sistema Educatiu de 20 de juliol de 2007, 
en aplicació de la normativa esmentada, amb 
la finalitat de disminuir el nombre d’unitats 
concertades al centre Padre Damián Sagrados 
Corazones, de Barcelona, s’ha comprovat que 
el nombre d’alumnes resultant del procés de 
matriculació no justifica el manteniment del 
concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord 
amb el que disposen l’article 28 i següents 
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre 
concerts educatius, i la resta de normativa 
aplicable;

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert edu-
catiu del centre docent privat Padre Damián 
Sagrados Corazones, de Barcelona, amb codi 
08040199, per disminució d’1 unitat concer-
tada de quart curs d’educació secundària 
obligatòria, atès que el nombre d’alumnes 
resultant del procés de matriculació no justifica 
el manteniment del concert.

—2 Els serveis territorials corresponents del 
Departament d’Educació comunicaran al titular 
del centre les circumstàncies necessàries per 
a la formalització de la modificació del concert 
corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a partir 
de l’inici del curs escolar 2007-2008 i s’inscriurà 
al Registre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós administra-
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de 
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de 

la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar 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, 4 d’octubre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.277.137)

RESOLUCIÓ EDU/3067/2007, de 4 d’oc-
tubre, per la qual s’aprova la disminució del 
nombre d’unitats concertades del centre 
docent privat Mireia, de Barcelona.

Per la Resolució EDC/639/2006, de 14 de 
març (DOGC núm. 4595, de 17.3.2006), es 
va aprovar amb caràcter provisional la reno-
vació del concert educatiu del centre docent 
privat Mireia, de Barcelona, per a 12 unitats 
d’educació primària.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre 
concerts educatius, estableix a l’article 30.1 la 
possibilitat de modificar els concerts educatius 
subscrits amb els centres docents privats, bé 
per la disminució del nombre d’unitats o grups 
autoritzats o en funcionament, bé perquè el 
centre no assoleix la relació mitjana alumnes/
professor per unitat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret estableix 
la possibilitat de reduir d’ofici les unitats o 
grups concertats, amb audiència prèvia de 
l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la 
Resolució del director general de Recursos 
del Sistema Educatiu de 20 de juliol de 2007, 
en aplicació de la normativa esmentada, amb 
la finalitat de disminuir el nombre d’unitats 
concertades al centre Mireia, de Barcelona, 
s’ha comprovat que el nombre d’alumnes 
resultant del procés de matriculació no justifica 
el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord amb 
el que disposen l’article 28 i següents del Decret 
56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts edu-
catius, i la resta de normativa aplicable;

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert 
educatiu del centre docent privat Mireia, de 
Barcelona, amb codi 08008747, per disminució 
d’1 unitat concertada de primer curs d’edu-
cació primària, atès que el nombre d’alumnes 
resultant del procés de matriculació no justifica 
el manteniment del concert.
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centre no assoleix la relació mitjana alumnes/
professor per unitat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret estableix 
la possibilitat de reduir d’ofici les unitats o 
grups concertats, amb audiència prèvia de 
l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la 
Resolució del director general de Recursos 
del Sistema Educatiu de 20 de juliol de 2007, 
en aplicació de la normativa esmentada, amb 
la finalitat de disminuir el nombre d’unitats 
concertades al centre Escola Pia Balmes, de 
Barcelona, s’ha comprovat que el nombre 
d’alumnes resultant del procés de matriculació 
no justifica el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord 
amb el que disposen l’article 28 i següents 
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre 
concerts educatius, i la resta de normativa 
aplicable;

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert 
educatiu del centre docent privat Escola Pia 
Balmes, de Barcelona, amb codi 08011941, 
per disminució d’1 unitat concertada de primer 
curs d’educació secundària obligatòria, atès 
que el nombre d’alumnes resultant del procés 
de matriculació no justifica el manteniment 
del concert.

—2 Els serveis territorials corresponents del 
Departament d’Educació comunicaran al titular 
del centre les circumstàncies necessàries per 
a la formalització de la modificació del concert 
corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a partir 
de l’inici del curs escolar 2007-2008 i s’inscriurà 
al Registre de centres docents.

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

Així mateix, poden interposar 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, 4 d’octubre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.277.145)

—2 Els serveis territorials corresponents del 
Departament d’Educació comunicaran al titular 
del centre les circumstàncies necessàries per 
a la formalització de la modificació del concert 
corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a partir 
de l’inici del curs escolar 2007-2008 i s’inscriurà 
al Registre de centres docents.

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

Així mateix, poden interposar 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, 4 d’octubre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.277.139)

RESOLUCIÓ EDU/3068/2007, de 4 d’oc-
tubre, per la qual s’aprova la disminució del 
nombre d’unitats concertades del centre 
docent privat L’Horitzó, de Barcelona.

Per la Resolució EDU/639/2006, de 14 de 
març (DOGC núm. 4595, de 17.3.2006), es 
va aprovar amb caràcter provisional la reno-
vació del concert educatiu del centre docent 
privat L’Horitzó, de Barcelona, per a 6 unitats 
d’educació primària.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre 
concerts educatius, estableix a l’article 30.1 la 
possibilitat de modificar els concerts educatius 
subscrits amb els centres docents privats, bé 
per la disminució del nombre d’unitats o grups 
autoritzats o en funcionament, bé perquè el 
centre no assoleix la relació mitjana alumnes/
professor per unitat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret estableix 
la possibilitat de reduir d’ofici les unitats o 
grups concertats, amb audiència prèvia de 
l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la 
Resolució del director general de Recursos 
del Sistema Educatiu de 20 de juliol de 2007, 
en aplicació de la normativa esmentada, amb 
la finalitat de disminuir el nombre d’unitats 
concertades al centre L’Horitzó, de Barcelona, 
s’ha comprovat que el nombre d’alumnes re-
sultant del procés de matriculació no justifica 
el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord amb 
el que disposen l’article 28 i següents del Decret 
56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts edu-
catius, i la resta de normativa aplicable;

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert edu-
catiu del centre docent privat L’Horitzó, de 
Barcelona, amb codi 08039987, per disminució 
d’1 unitat concertada de primer curs d’edu-
cació primària, atès que el nombre d’alumnes 
resultant del procés de matriculació no justifica 
el manteniment del concert.

—2 Els serveis territorials corresponents del 
Departament d’Educació comunicaran al titular 
del centre les circumstàncies necessàries per 
a la formalització de la modificació del concert 
corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a partir 
de l’inici del curs escolar 2007-2008 i s’inscriurà 
al Registre de centres docents.

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

Així mateix, poden interposar 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, 4 d’octubre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.277.142)

RESOLUCIÓ EDU/3069/2007, de 4 d’octubre, 
per la qual s’aprova la disminució del nombre 
d’unitats concertades del centre docent privat 
Escola Pia Balmes, de Barcelona.

Per la Resolució ENS/946/2007, de 23 de 
març (DOGC núm. 4856, de 4.4.2007), es va 
aprovar amb caràcter provisional la modificació 
del concert educatiu del centre docent privat 
Escola Pia Balmes, de Barcelona, per a 14 
unitats d’educació secundària obligatòria.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre 
concerts educatius, estableix a l’article 30.1 la 
possibilitat de modificar els concerts educatius 
subscrits amb els centres docents privats, bé 
per la disminució del nombre d’unitats o grups 
autoritzats o en funcionament, bé perquè el 
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RESOLUCIÓ EDU/3070/2007, de 4 d’oc-
tubre, per la qual s’aprova la disminució del 
nombre d’unitats concertades del centre 
docent privat La Salle Comtal, de Barcelona.

Per la Resolució EDU/946/2007, de 23 de 
març (DOGC núm. 4856, de 4.4.2007), es va 
aprovar amb caràcter provisional la modificació 
del concert educatiu del centre docent privat 
La Salle Comtal, de Barcelona, per a 12 unitats 
d’educació secundària obligatòria.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre 
concerts educatius, estableix a l’article 30.1 la 
possibilitat de modificar els concerts educatius 
subscrits amb els centres docents privats, bé 
per la disminució del nombre d’unitats o grups 
autoritzats o en funcionament, bé perquè el 
centre no assoleix la relació mitjana alumnes/
professor per unitat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret estableix 
la possibilitat de reduir d’ofici les unitats o 
grups concertats, amb audiència prèvia de 
l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la 
Resolució del director general de Recursos 
del Sistema Educatiu de 20 de juliol de 2007, 
en aplicació de la normativa esmentada, amb 
la finalitat de disminuir el nombre d’unitats 
concertades al centre La Salle Comtal, de 
Barcelona, s’ha comprovat que el nombre 
d’alumnes resultant del procés de matriculació 
no justifica el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord 
amb el que disposen l’article 28 i següents 
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre 
concerts educatius, i la resta de normativa 
aplicable;

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert 
educatiu del centre docent privat La Salle 
Comtal, de Barcelona, amb codi 08005102, 
per disminució d’1 unitat concertada de quart 
curs d’educació secundària obligatòria, atès 
que el nombre d’alumnes resultant del procés 
de matriculació no justifica el manteniment 
del concert.

—2 Els serveis territorials corresponents del 
Departament d’Educació comunicaran al titular 
del centre les circumstàncies necessàries per 
a la formalització de la modificació del concert 
corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a partir 
de l’inici del curs escolar 2007-2008 i s’inscriurà 
al Registre de centres docents.

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

Així mateix, poden interposar 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, 4 d’octubre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.277.147)

RESOLUCIÓ EDU/3071/2007, de 4 d’oc-
tubre, per la qual s’aprova la disminució del 
nombre d’unitats concertades del centre 
docent privat Lleó XIII, de Barcelona.

Per la Resolució EDC/639/2006, de 14 de 
març (DOGC núm. 4595, de 17.3.2006), es 
va aprovar amb caràcter provisional la reno-
vació del concert educatiu del centre docent 
privat Lleó XIII, de Barcelona, per a 8 unitats 
d’educació secundària obligatòria.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre 
concerts educatius, estableix a l’article 30.1 la 
possibilitat de modificar els concerts educatius 
subscrits amb els centres docents privats, bé 
per la disminució del nombre d’unitats o grups 
autoritzats o en funcionament, bé perquè el 
centre no assoleix la relació mitjana alumnes/
professor per unitat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret estableix 
la possibilitat de reduir d’ofici les unitats o 
grups concertats, amb audiència prèvia de 
l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la 
Resolució del director general de Recursos 
del Sistema Educatiu de 20 de juliol de 2007, 
en aplicació de la normativa esmentada, amb 
la finalitat de disminuir el nombre d’unitats 
concertades al centre Lleó XIII, de Barcelona, 
s’ha comprovat que el nombre d’alumnes 
resultant del procés de matriculació no justifica 
el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord amb 
el que disposen l’article 28 i següents del Decret 
56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts edu-
catius, i la resta de normativa aplicable;

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert 
educatiu del centre docent privat Lleó XIII, de 
Barcelona, amb codi 08005412, per disminució 
d’1 unitat concertada de primer curs d’educa-
ció secundària obligatòria, atès que el nombre 
d’alumnes resultant del procés de matriculació 
no justifica el manteniment del concert.

—2 Els serveis territorials corresponents del 
Departament d’Educació comunicaran al titular 
del centre les circumstàncies necessàries per 
a la formalització de la modificació del concert 
corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a partir 
de l’inici del curs escolar 2007-2008 i s’inscriurà 
al Registre de centres docents.

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

Així mateix, poden interposar 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, 4 d’octubre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.277.148)

RESOLUCIÓ EDU/3072/2007, de 4 d’octubre, 
per la qual s’aprova la disminució del nombre 
d’unitats concertades del centre docent privat 
Sagrada Família, de Barcelona.

Per la Resolució EDU/946/2007, de 23 de 
març (DOGC núm. 4856, de 4.4.2007), es va 
aprovar amb caràcter provisional la modificació 
del concert educatiu del centre docent privat 
Sagrada Família, de Barcelona, per a 11 unitats 
d’educació primària.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre 
concerts educatius, estableix a l’article 30.1 la 
possibilitat de modificar els concerts educatius 
subscrits amb els centres docents privats, bé 
per la disminució del nombre d’unitats o grups 
autoritzats o en funcionament, bé perquè el 
centre no assoleix la relació mitjana alumnes/
professor per unitat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret estableix 
la possibilitat de reduir d’ofici les unitats o 
grups concertats, amb audiència prèvia de 
l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la 
Resolució del director general de Recursos 
del Sistema Educatiu de 20 de juliol de 2007, 
en aplicació de la normativa esmentada, amb 
la finalitat de disminuir el nombre d’unitats 
concertades al centre Sagrada Família, de 
Barcelona, s’ha comprovat que el nombre 
d’alumnes resultant del procés de matriculació 
no justifica el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord amb 
el que disposen l’article 28 i següents del Decret 
56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts edu-
catius, i la resta de normativa aplicable;

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos del Sistema Educatiu,
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Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert 
educatiu del centre docent privat Sagrada 
Família, de Barcelona, amb codi 08009685, 
per disminució d’1 unitat concertada de primer 
curs d’educació primària, atès que el nombre 
d’alumnes resultant del procés de matriculació 
no justifica el manteniment del concert.

—2 Els serveis territorials corresponents del 
Departament d’Educació comunicaran al titular 
del centre les circumstàncies necessàries per 
a la formalització de la modificació del concert 
corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a partir 
de l’inici del curs escolar 2007-2008 i s’inscriurà 
al Registre de centres docents.

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

Així mateix, poden interposar 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, 4 d’octubre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.277.149)

RESOLUCIÓ EDU/3073/2007, de 4 d’octubre, 
per la qual s’aprova la disminució del nombre 
d’unitats concertades del centre docent privat 
Sagrat Cor-Diputació, de Barcelona.

Per la Resolució EDC/1393/2006, de 8 de 
maig (DOGC núm. 4632, de 12.5.2006), es va 
aprovar amb caràcter provisional la renovació 
del concert educatiu del centre docent privat 
Sagrat Cor-Diputació, de Barcelona, per a 12 
unitats de batxillerat (6-6).

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article 
30.1 la possibilitat de modificar els concerts 
educatius subscrits amb els centres docents 
privats, bé per la disminució del nombre 
d’unitats o grups autoritzats o en funcio-
nament, bé perquè el centre no assoleix la 
relació mitjana alumnes/professor per unitat 
escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret estableix 
la possibilitat de reduir d’ofici les unitats o 
grups concertats, amb audiència prèvia de 
l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la 
Resolució del director general de Recursos 
del Sistema Educatiu de 13 de setembre de 
2007, en aplicació de la normativa esmen-
tada, amb la finalitat de disminuir el nombre 
d’unitats concertades al centre Sagrat Cor-
Diputació, de Barcelona, s’ha comprovat que 
el nombre d’alumnes resultant del procés 
de matriculació no justifica el manteniment 
del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord amb 
el que disposen l’article 28 i següents del Decret 
56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts edu-
catius, i la resta de normativa aplicable;

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert 
educatiu del centre docent privat Sagrat Cor-
Diputació, de Barcelona, amb codi 08005266, 
per disminució d’1 unitat de segon curs de 
batxillerat, atès que el nombre d’alumnes re-
sultant del procés de matriculació no justifica 
el manteniment del concert (6-5).

—2 Els serveis territorials corresponents del 
Departament d’Educació comunicaran al titular 
del centre les circumstàncies necessàries per 
a la formalització de la modificació del concert 
corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a partir 
de l’inici del curs escolar 2007-2008 i s’inscriurà 
al Registre de centres docents.

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

Així mateix, poden interposar 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, 4 d’octubre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.277.151)

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: 0936/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’ampliació (1ª 
fase) 3 aules, aula d’informàtica i biblioteca 
al CEIP Palau de Palau-Solità i Plegamans 
(Vallès Occidental).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat, derivat de concurs desert.
Pressupost base de la licitació: 457.419,04 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 8 de juny de 2007.
Contractista: Tecnicas de Rehabilitación y 
Construcción SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 456.366,97 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1116/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de reparació de 
la coberta a l’IES El Pont de Suert de Pont 
de Suert (Alta Ribagorça).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Publicat al DOGC núm.: 4891 amb data de 
25 de maig de 2007.
Pressupost base de la licitació: 69.979,63 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 18 de juliol de 2007.
Contractista: Satac SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 69.900,00 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1249/07.
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 Nou de Tordera 
(Maresme).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat, derivat de concurs desert.
Pressupost base de la licitació: 236.255,18 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 16 de juliol de 2007.
Contractista: Corpi, obres i promocions SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 234.874,78 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1403/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura de 
9 mòduls al CEIP Candela de Valls (Alt Camp).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Publicat al DOGC núm.: 4901 amb data de 
11 de juny de 2007.
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Pressupost base de la licitació: 392.809,05 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 4 de juliol de 2007.
Contractista: Fulgencio Villar SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 390.805,71 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1414/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura 
de móduls prefabricats al CEIP III de Cambrils 
(Baix Camp).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat, derivat de concurs desert.
Pressupost base de la licitació: 157.034,20 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 1 d’agost de 2007.
Contractista: Userhat 2002 SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 154.678,49 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1472/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’instal·lació 
i col·locació de 4 mòduls a l’IES d’Altafulla 
(Tarragonès).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat, derivat de concurs desert.
Pressupost base de la licitació: 143.685,23 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 24 de juliol de 2007.
Contractista: Vicsan Torredembarra SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 143.685,23 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1983/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’arranjament 
de 2 aules i cuina al CEIP Tarragona 3 de 
Tarragona (Tarragonès).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Publicat al DOGC núm.: 4923 amb data d’11 
de juliol de 2007.
Pressupost base de la licitació: 182.820,88 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 6 d’agost de 2007.
Contractista: MCM Projects i Serveis SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 179.012,67 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1984/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de reconstrucció 
de sanitaris, millora, passadissos, riscos labo-
rals i pintura al CEIP Santiago Ramon i Cajal 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Publicat al DOGC núm.: 4923 amb data d’11 
de juliol de 2007.

Pressupost base de la licitació: 180.906,34 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 6 d’agost de 2007.
Contractista: Mrunner SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 171.408,32 euros, IVA 
inclòs

Número d’expedient: 1985/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres 1ª fase finestres 
pati i altres al CEIP L’Estel de Can Bori de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Publicat al DOGC núm.: 4923 amb data d’11 
de juliol de 2007.
Pressupost base de la licitació: 281.504,51 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 6 d’agost de 2007.
Contractista: Mrunner SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 266.095,82 euros, IVA 
inclòs

Barcelona, 6 de setembre de 2007

Maria Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.275.116)

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: 1733/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de construcció 
d’una pèrgola i urbanització del CEIP Mare 
de Déu de Montserrat de Castellbisbal (Vallès 
Occidental).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 85.323,25 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4913 amb data 29 
de juny de 2007.
Data d’adjudicació: 24 de juliol de 2007.
Contractista: Catalana d’Obres i Regs, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 84.000,00 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1478/07.
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 al CEIP Llebetx de 
Vilanova i la Geltrú (Garraf).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat.
Pressupost base de la licitació: 149.379,45 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 31 de juliol de 2007.
Contractista: Catalana d’Obres i Regs, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 149.000,00 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1909/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’ampliació del 
menjador del CEIP Lligaio del Gànguil de 
Camarles (Baix Ebre).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 175.125,14 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4923, amb data 11 
de juliol de 2007.
Data d’adjudicació: 1 d’agost de 2007.
Contractista: Luis Batalla, SAU
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 173.000,00 euros, IVA 
inclòs.

Barcelona, 26 de setembre de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.270.130)

ANUNCI per la qual es fa pública l’adjudica-
ció definitiva d’un contracte de consultoria i 
assistència.

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: 0561/07.

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

Objecte del contracte: consultoria i assis-
tència per a la redacció del projecte bàsic i 
d’execució, de l’estudi topogràfic i geotècnic, 
estudi de patologies, aixecament de plànols, 
projecte d’activitats per a la llicència ambiental 
i posterior direcció de les obres d’ampliació 
fins a 2 línies del CEIP El Solell de La Palma 
de Cervelló (Baix Llobregat).

Tipus de contracte: consultoria i assistència.

Tramitació: ordinària.

Forma: concurs per procediment restringit.

Publicat al DOGC núm.: 4848 amb data de 
23 de març de 2007
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Pressupost base de la licitació: 171.127,95 
euros, IVA inclòs, desglossat de la següent 
manera:

Redacció del projecte: 124.275,79 euros, 
IVA inclòs.

Direcció de les obres: 46.852,16 euros, IVA 
inclòs.

Data d’adjudicació: 17 de juliol de 2007.

Contractista: Sierra-Rozas Arquitectos SCP.

Nacionalitat del contractista: espanyola.

Import d’adjudicació: 159.932,66 euros, IVA 
inclòs, desglossat de la següent manera:

Redacció del projecte: 116.145,60 euros, 
IVA inclòs.

Direcció de les obres: 43.787,06 euros, IVA 
inclòs.

Barcelona, 27 de setembre de 2007

Maria Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.271.132)

ANUNCI pel qual es fan públiques adjudica-
cions 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: 0972/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de construcció 
de voreres i tanca de separació de l’IES Josep 
Luis Sert de Castelldefels (Baix Llobregat).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat derivat de concurs desert.
Pressupost base de la licitació: 93.797,77 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 2 d’agost de 2007.
Contractista: Pavimentos y Obra, S.C.C.L.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 93.797,77 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1130/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de reforma de les 
instal·lacions d’alta tensió dels Serveis Centrals 
del Departament d’Educació, a la Via Augusta, 
202-226, de Barcelona.
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Publicat al DOGC núm.: 4909 amb data de 
21 de juny de 2007
Pressupost base de la licitació: 82.044,48 
euros, IVA inclòs.

Data d’adjudicació: 2 d’agost de 2007.
Contractista: Ingeniería de Mantenimiento 
Eléctrico de Alta Tensión, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 61.378,43 euros, IVA 
inclòs.

Barcelona, 2 d’octubre de 2007

Maria Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.275.113)

ORDRE EDU/362/2007, de 9 d’octubre, per 
la qual es convoquen ajuts per a l’adquisició 
de llibres de text i material didàctic comple-
mentari per a l’alumnat d’educació primària i 
secundària obligatòria escolaritzat en centres 
sostinguts amb fons públics durant el curs 
2007-2008.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació, preveu en l’article 83 que, per 
garantir la igualtat de totes les persones en 
l’exercici del dret a l’educació, els estudiants 
amb condicions socioeconòmiques desafa-
vorides tinguin dret a obtenir beques i ajuts 
a l’estudi.

Amb aquest objectiu, el Departament 
d’Educació ha iniciat els tràmits per a la 
subscripció d’un conveni de col·laboració per 
al curs acadèmic 2007-2008 amb el Ministeri 
d’Educació i Ciència, mitjançant el qual es 
finançarà aquesta convocatòria d’ajuts per a 
l’adquisició de llibres de text i material didàctic 
complementari destinats a alumnes dels nivells 
obligatoris de l’ensenyament matriculats en 
centres sostinguts amb fons públics.

Al mateix temps, mitjançant una altra con-
vocatòria específica per Ordre EDU/186/2007, 
d’1 de juny (DOGC núm. 4900, de 8.6.2007), 
el Departament d’Educació concedeix també 
ajuts als centres que sol·liciten participar en 
el Programa cooperatiu per al foment de la 
reutilització de llibres de text i material didàctic 
complementari, la implantació generalitzada 
del qual està prevista pel Pacte Nacional per 
a l’Educació. Per tal d’optimitzar l’ús dels re-
cursos públics, s’articula el contingut aquests 
ajuts individuals amb els ajuts concedits als 
centres pel Programa esmentat.

Per tot això, d’acord 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 
d’Atenció a la Comunitat Educativa,

Ordeno:

Article 1 Obrir convocatòria pública per a la 
concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres 
de text i material didàctic complementari 
fins un import de 9.573.543,00 euros per 
als alumnes matriculats en ensenyaments 
obligatoris en centres sostinguts amb fons 
públics. L’import d’aquesta convocatòria 
es finançarà amb càrrec al crèdit EN04 
D/480000100/4250 del pressupost de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2007, 

condicionat a l’efectiva aplicació de la Re-
tenció de crèdit amb número d’operació 
00163.2.07.3.1.0010653 del Ministeri d’Edu-
cació i Ciència destinat al finançament del 
conveni de col·laboració per al curs escolar 
2007-2008. Aquesta quantitat es podrà in-
crementar d’acord amb les peticions rebudes 
i les disponibilitats pressupostàries.

Article 2 La quantia individual màxima dels 
ajuts serà de 95,00 euros. Però si l’alumne 
beneficiari de l’ajut forma part del “Programa 
de Reutilització de Llibres de Text” i, per aquest 
motiu, la despesa en l’adquisició de llibres i 
material didàctic complementari per al curs 
escolar li ha suposat un cost inferior a l’import 
de l’ajut esmentat, se li concedirà un ajut de 
com a màxim aquell cost.

Article 3 1. Els ajuts es poden sol·licitar per 
les famílies dels alumnes que van obtenir un 
dels ajuts per a l’adquisició de llibres convocats 
pel Ministeri d’Educació i Ciència en el curs 
acadèmic 2006-2007.

2. Així mateix, es poden sol·licitar per les 
famílies dels alumnes la renda de les quals 
l’any 2006 no hagi superat els següents 
llindars màxims:
Famílies d’1 membre: 7.926,00 euros

Famílies de 2 membres: 12.911,00 euros
Famílies de 3 membres: 16.955,00 euros
Famílies de 4 membres: 20.111,00 euros
Famílies de 5 membres: 22.822,00 euros
Famílies de 6 membres: 25.440,00 euros
Famílies de 7 membres: 27.914,00 euros
Famílies de 8 membres: 30.375,00 euros
A partir del vuitè membre, s’afegiran 

2.439,00 euros per cada nou membre com-
putable.

Article 4 1. La renda familiar a efectes de 
beca s’obtindrà per agregació de les rendes de 
l’exercici 2006 de cada un dels membres com-
putables de la família que obtinguin ingressos de 
qualsevol naturalesa calculades segons s’indica 
en els paràgrafs següents i de conformitat amb 
la normativa reguladora de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques, en la redacció 
donada pel Text refós aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2004, de 5 de març.

2. Per a la determinació de la renda dels 
membres computables que presentin decla-
ració o sol·licitud de devolució per l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, es 
procedirà de la manera següent:

Primer. Se sumarà la part general de la 
renda del període impositiu amb la part 
especial de la renda del període impositiu, 
excloent-se els saldos negatius de guanys i 
pèrdues patrimonials corresponents a exer-
cicis anteriors.

Segon. D’aquesta suma se’n restarà la 
reducció per rendiments del treball prevista a 
l’article 51.1 del Text refós de la Llei de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques.

Tercer. D’aquest resultat se’n restarà la quota 
resultant de l’autoliquidació.

3. Per a la determinació de la renda dels 
membres computables que obtinguin ingressos 
propis i no es trobin compresos en els supòsits 
anteriors, se seguirà el procediment descrit 
en els paràgrafs primer i segon anteriors i del 
resultat obtingut se’n restaran els pagaments 
efectuats a compte.

4. Trobada la renda familiar pel procedi-
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ment descrit en els paràgrafs anteriors, es 
deduiran 1.590,00 euros quan el sol·licitant 
pertanyi a una família nombrosa oficialment 
reconeguda.

5. Per al càlcul de la renda familiar a efec-
tes de beca, són membres computables de 
la família el pare i la mare, el tutor o persona 
encarregada de la guarda i protecció del menor, 
en el seu cas, el sol·licitant, els germans solters 
menors de vint-i-cinc anys i que convisquin 
en el domicili familiar a 31 de desembre de 
2006 o els de major edat, quan es tracti de 
persones amb discapacitat física, psíquica o 
sensorial, així com els ascendents dels pares 
que justifiquin la seva residència al mateix 
domicili que els anteriors amb el certificat 
municipal corresponent.

En el cas de divorci, separació legal dels 
pares, no es considerarà membre computable 
aquell d’ells que no convisqui amb el sol·licitant 
de la beca, sens perjudici que en la renda familiar 
s’inclogui la seva contribució econòmica.

Tindrà, no obstant això, la consideració de 
membre computable, en el seu cas, el nou 
cònjuge o persona unida per anàloga relació, 
la renda de la qual s’inclourà dins del còmput 
de la renda familiar.

Article 5 Tindran preferència, per a l’adjudi-
cació dels ajuts, els alumnes a qui es refereix 
l’apartat 1 de l’article 3.

Els ajuts restants s’adjudicaran per ordre 
invers de magnitud de la renda per càpita de 
la família del sol·licitant.

Article 6 1. Les sol·licituds s’hauran de 
formular en el model oficial que es pot obte-
nir a través de la pàgina web, www.gencat.
net/educacio.

2. El termini per a la presentació de sol-
licituds s’estendrà fins el dia 31 d’octubre de 
2007, inclusiu.

3. Les sol·licituds es presentaran en el cen-
tre educatiu on el sol·licitant estigui matriculat 
per al curs acadèmic 2007-2008.

4. Els pares, tutors o representants legals 
dels alumnes sol·licitants podran autoritzar el 
director del centre en el qual hi hagi matricu-
lat l’alumne beneficiari perquè aquest últim 
percebi l’ajut a través del compte corrent de 
l’esmentat centre.

L’esmentada autorització haurà de mani-
festar-se per escrit en l’espai de l’imprès de 
sol·licitud reservat amb aquest efecte i ser 
signada per la persona que ostenti la pàtria 
potestat del menor beneficiari de l’ajut.

5. La presentació de la sol·licitud de beca im-
plicarà l’autorització al Departament d’Educació 
per obtenir les dades necessàries per determinar 
la renda a efectes de beca a través de les ad-
ministracions tributàries corresponents.

Article 7 El president del Consell Escolar de 
cada Centre educatiu rebrà les sol·licituds i 
realitzarà les següents operacions:

1. Cerciorar-se que el sol·licitant tingui plaça 
en el centre, en qualsevol curs d’educació 
primària o d’educació secundària obligatòria.

2. Emplenar la sol·licitud que conté les 
dades relatives al centre educatiu.

3. Revisar el correcte acompliment de 
la sol·licitud i especialment si aquesta va 
acompanyada del document facilitat per 
l’entitat bancària en el qual consti el codi 
compte client comprensiu dels codis que 

identifiquen al banc, l’oficina, el dígit de 
control i el número de compte en el qual serà 
abonat l’import de la beca comprovant, així 
mateix, que l’alumne becari és, en tot cas, 
titular o cotitular del compte. Per compro-
var aquest extrem, a l’esmentat document 
constarà/n el/els nom/noms del/s titular/s 
del compte.

En els casos en els quals sigui el centre el 
receptor de l’ajut, haurà de comprovar que ha 
estat firmada l’autorització a què es refereix 
l’apartat 4 de l’article anterior.

4. Certificar en les sol·licituds rebudes la 
concurrència en el sol·licitant d’alguna/es de 
la/les situació/situacions especificada/es.

Per efectuar l’esmentada certificació el 
president del Consell Escolar podrà requerir 
també dels sol·licitants, si no li consta per altres 
vies, l’aportació dels documents acreditatius de 
la/les circumstància/es esmentada/des.

5. Comprovar que la sol·licitud s’ha pre-
sentat dins del termini establert i que reuneix 
els requisits exigibles per a, en cas contrari, 
requerir l’interessat que, en un termini de deu 
dies, esmeni la falta o aporti els documents 
preceptius, amb indicació de què, si així no ho 
fes se’l tindrà per desistit de la seva petició, 
arxivant-se aquesta prèvia resolució que haurà 
de ser dictada en els termes de l’article 42.1 
de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

Realitzades aquestes comprovacions, s’en-
carregarà que les sol·licituds siguin introduïdes 
a l’aplicació que amb aquest efecte ha disse-
nyat el Departament d’Educació per a rebre 
aquesta informació.

Un cop introduïdes les sol·licituds i abans del 
10 de novembre, remetrà als Serveis Territorials 
del Departament d’Educació, separadament, 
les sol·licituds dels alumnes de renovació, les 
dels restants alumnes que compleixen els 
requisits d’aquesta convocatòria i finalment 
les altres sol·licituds.

Les sol·licituds que es presentin posterior-
ment al 31 d’octubre, hauran de ser introduïdes 
a l’aplicació i remeses als Serveis Territorials en 
el termini de vuit dies hàbils des que fossin pre-
sentades, amb indicació de la causa per la qual 
no es van presentar en el termini ordinari.

Article 8 1. Rebudes les sol·licituds als Ser-
veis Territorials, es comprovarà la concurrència 
dels requisits generals i acadèmics de les sol-
licituds presentades. Finalment, s’estudiaran 
les sol·licituds i es formularan les propostes de 
concessió i denegació de l’ajut.

Les tasques especificades en el paràgraf 
anterior es realitzaran per l’Òrgan de selecció 
de becaris dels Serveis Territorials el qual tindrà 
la següent constitució:

President: El director dels Serveis Terri-
torials

Vicepresident: El secretari dels Serveis 
Territorials

Vocals: un Inspector tècnic; el Cap de la 
Secció de Programes Educatius; El Cap de 
la Secció de Centres; un director de centre 
públic i un director de centre privat concertat, 
designats pel Director dels SSTT i el cap del 
Negociat de Beques dels Serveis Territorials 
d’Educació corresponents, el qual actuarà com 
a secretari de l’òrgan col·legiat.

2. L’Òrgan de selecció a què es refereix 
el paràgraf anterior remetrà a la Subdirecció 

General d’Escolarització i Serveis a l’Alumnat 
la proposta de concessió d’ajuts.

Tenint en compte el nombre limitat dels ajuts 
convocats, totes les propostes de concessió 
hauran d’haver estat trameses abans del 23 
de novembre.

3. Per obtenir informació sobre l’estat de 
tramitació del procediment, els interessats 
podran dirigir-se a aquest òrgan dels Serveis 
Territorials corresponent. L’expedient s’identi-
ficarà pel nom del sol·licitant. També es podrà 
consultar la situació de l’expedient mitjançant 
la consulta a la pàgina web del Departament 
d’Educació. En aquest cas, la identificació 
serà pel NIF.

Article 9 1. La Subdirecció General d’Escola-
rització i Serveis a l’Alumnat, abans del 30 de 
novembre de 2007, enviarà les esmentades 
sol·licituds a l’Administració Tributària, per 
tal que faciliti al Departament d’Educació la 
informació que permeti determinar si els sol-
licitants reuneixen els requisits econòmics que 
donen dret a l’obtenció de l’ajut.

2. D’acord amb la informació existent a 
l’Administració Tributària, la Subdirecció General 
d’Escolarització i Serveis a l’Alumnat elaborarà 
un llistat general de candidats juntament amb 
un resum econòmic que indiqui el valor total 
dels ajuts proposats.

3. A la vista d’aquest resum, la Direcció 
General d’Atenció a la Comunitat Educati-
va, per Delegació del Conseller, resoldrà la 
convocatòria i ordenarà la publicació de les 
relacions de beneficiaris als taulers d’anuncis 
dels Serveis Centrals i dels Serveis Territorials 
corresponents.

En qualsevol cas, es consideraran desesti-
mades les sol·licituds no resoltes dins el termini 
de sis mesos a comptar des de l’endemà de 
la data de finalització del termini per presentar 
les sol·licituds.

4. Contra la Resolució esmentada, que 
posa fi a la via administrativa es pot pre-
sentar recurs potestatiu de reposició en el 
termini d’un mes, des de la seva publicació, 
davant l’òrgan que va dictar l’acte, 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 bé, les 
persones interessades, poden interposar, 
directament, recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent a la data de la seva publicació, 
conforme a l’establert a l’article 46.1 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

5. Resolta la convocatòria, la Direcció 
General d’Atenció a la Comunitat Educativa 
tramitarà els lliuraments dels imports corres-
ponents als interessats.

Article 10 1. Amb caràcter general, els ajuts 
convocats per aquesta Ordre son incompa-
tibles amb qualssevol altres de la mateixa 
finalitat que poguessin rebre’s d’altres entitats 
o persones públiques o privades.

2. Malgrat l’anterior, en els supòsits d’ajuts 
concedits per altres administracions amb càr-
rec als seus propis pressuposts, el règim de 
compatibilitat serà el que estableixin les seves 
respectives convocatòries. A aquests efectes, 



4869

Núm. 1159

l’import dels ajuts concurrents no podrà supe-
rar el cost de l’activitat subvencionada.

Article 11 1. De manera supletòria al que 
disposa aquesta Ordre, serà d’aplicació el 
contingut de la Ordre ECI/2128/2007, de 18 
de juny (BOE núm. 168, de 14.7.2007) amb 
excepció del seu article 26.

2. Els directors dels centres que hagin estat 
perceptors d’algun ajut hauran de certificar, en 
el termini de 15 dies, davant dels òrgans a què 
es refereix l’article 8, la recepció i lliurament 
dels ajuts d’acord amb el model que figura 
com a annex 2 de la present Ordre.

3. Per la seva part, els presidents dels 
òrgans de selecció dels Serveis Territorials, en 
vista de les acreditacions esmentades, certifi-
caran davant del Departament d’Educació que 
la subvenció ha estat destinada a la finalitat 
per a la qual va ser concedida.

Article 12 1. Els ajuts concedits a l’empa-
ra d’aquesta convocatòria es faran públics 
als taulers d’anuncis dels Serveis Centrals 
i dels Serveis Territorials del Departament 
d’Educació.

2. Els directors dels centres educatius 
comprovaran que els alumnes beneficiaris 
han destinat l’ajut a la finalitat per a la qual 
es concedeix, comunicant al Servei Territorial 
corresponent el supòsit d’alumnes beneficiaris 
d’ajut que no disposin dels llibres i /o el material 
necessari a efectes de l’oportú reintegrament de 
l’ajut concedit al Departament d’Educació.

Article 13 Contra aquesta Ordre, que ex-
haureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la seva publicació 
al DOGC, de conformitat amb el que preveu 
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Així mateix, poden interposar 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 publica-
ció 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.

Disposició addicional primera

Quan la informació existent en poder de 
l’Administració Tributària resultés insuficient per 
determinar el compliment dels requisits econò-
mics per part d’algun membre computable de 
la unitat familiar a què pertany el sol·licitant de 
beca, podrà completar-se l’esmentada infor-
mació amb dades corresponents a l’exercici 
fiscal de 2005.

Disposició addicional segona

No es computaran dins dels ajuts que es 
convoquen per aquesta Ordre els que es 

concedeixin en via de recurs administratiu o 
jurisdiccional.

Disposició final primera

Queda autoritzada la Direcció General 
d’Atenció a la Comunitat Educativa per aplicar 
i desenvolupar el disposat en aquesta Ordre.

Disposició final segona

Aquesta Ordre produirà els seus efectes des 
del dia següent al de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 9 d’octubre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.271.007)

RESOLUCIÓ EDU/3090/2007, de 5 d’oc-
tubre, per la qual es regula la convocatòria 
extraordinària de les proves d’escola oficial 
d’idiomes per al curs 2007-2008.

L’Ordre ENS/364/2002, de 21 d’octubre, per 
la qual es regula la convocatòria de les proves 
d’escola oficial d’idiomes per a l’obtenció 
del certificat de cicle elemental i del certificat 
d’aptitud (DOGC núm. 3755, de 6.11.2002), 
preveu a l’article 2 que la convocatòria extra-
ordinària es durà a terme quan el nombre de 
sol·licituds ho aconselli, mitjançant resolució 
de la direcció general competent.

Atès que convé fer la convocatòria extraor-
dinària, d’acord amb l’Ordre ENS/364/2002, 
de 21 d’octubre, abans esmentada,

Resolc:

Convocar les proves extraordinàries cor-
responents al curs 2007-2008, dels certificats 
de cicle elemental i d’aptitud d’anglès, en els 
terminis i llocs que s’hi preveuen a l’annex 
d’aquesta Resolució.

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 
DOGC, 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, o qualse-
vol altre recurs que considerin convenient per 
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 5 d’octubre de 2007

Josep Francí i Carreté
Director general d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats

ANNEX

1. Convocatòria extraordinària (candidat 
lliure)

Únicament per als certificats de cicle ele-
mental i d’aptitud d’anglès.

1.1 Preinscripció
Dates: del 26 al 30 de novembre de 2007.
Forma: mitjançant l’adreça: www.gencat.

net/educacio
1.2 Calendari
1.2.1 Prova de grup: divendres 8 de febrer 

de 2008 a la tarda.
Convocatòria: 15:30 h., començament de 

la prova: 16 h.
1.2.2 Prova d’expressió oral: segons la 

convocatòria personal lliurada a la persona 
interessada el dia de la prova de grup.

1.2.3 Publicació de resultats: 25 de febrer 
a les 12 hores.

1.2.4 Reclamacions: des de la publicació de 
resultats fins el 27 de febrer, a les 12 hores.

1.3 Centres examinadors i distribució de 
certificats

1.3.1 Certificat de cicle elemental

Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona-Vall 
d’Hebron

Av. Jordà, 18
08035 Barcelona

Escola Oficial d’Idiomes de Figueres
C. Nou, 53
17600 Figueres

Escola Oficial d’Idiomes de L’Hospitalet de 
Llobregat

C. Oriental, 21
08906 L’Hospitalet de Llobregat

Escola Oficial d’Idiomes de Manresa
Barriada Cots, s/n
08243 Manresa

Escola Oficial d’Idiomes de Reus
Pg. Boca de la Marina, 35
43206 Reus

Escola Oficial d’Idiomes de Sabadell
C. de Peli Briz, s/n
08202 Sabadell

Escola Oficial d’Idiomes de Sant Cugat del 
Vallès

Av. Ragull, 39
08172 Sant Cugat del Vallès

Escola Oficial d’Idiomes de Tàrrega
C. Comabruna, 9
25300 Tàrrega

Escola Oficial d’Idiomes de Tortosa
C. Sant Domènech, 14
43500 Tortosa
1.3.2 Certificat d’aptitud

Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona-
Drassanes

Av. Drassanes, s/n
08001 Barcelona

Escola Oficial d’Idiomes de Girona
C. Josep Viader, 16
17001 Girona

Escola Oficial d’Idiomes de Lleida
C. Corregidor Escofet, 53
25005 Lleida

Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona
Rambla Nova, 105
43001 Tarragona

Escola Oficial d’Idiomes de Terrassa
C. Vic, 3
08223 Terrassa
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1.4 Redistribució d’inscripcions

Un cop finalitzat el procés d’inscripció a les 
proves, si el nombre i distribució inicial de les ins-
cripcions ho fes aconsellable, la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especi-
alitzats podrà ordenar la seva redistribució.

(07.278.097)

RESOLUCIÓ EDU/3091/2007, de 9 d’oc-
tubre, per la qual s’aprova la disminució del 
nombre d’unitats concertades del centre 
docent privat La Salle, de Mollerussa.

Per la Resolució EDC/1393/2006, de 8 
de maig (DOGC núm. 4632, de 12.5.2006), 
es va aprovar amb caràcter provisional la 
renovació del concert educatiu del centre 
docent privat La Salle, de Mollerussa, per 
a 6 unitats de batxillerat (3-3).

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article 
30.1 la possibilitat de modificar els concerts 
educatius subscrits amb els centres docents 
privats, bé per la disminució del nombre 
d’unitats o grups autoritzats o en funcio-
nament, bé perquè el centre no assoleix la 
relació mitjana alumnes/professor per unitat 
escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret estableix 
la possibilitat de reduir d’ofici les unitats o 
grups concertats, amb audiència prèvia de 
l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la 
Resolució del director general de Recursos 
del Sistema Educatiu de 13 de setembre de 
2007, en aplicació de la normativa esmentada, 
amb la finalitat de disminuir el nombre d’unitats 
concertades al centre La Salle, de Mollerussa, 
s’ha comprovat que el nombre d’alumnes re-
sultant del procés de matriculació no justifica 
el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord amb 
el que disposen l’article 28 i següents del Decret 
56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts edu-
catius, i la resta de normativa aplicable;

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert educatiu 
del centre docent privat La Salle, de Mollerussa, 
amb codi 25003184, per disminució d’1 unitat 
de segon curs de batxillerat, atès que el nombre 
d’alumnes resultant del procés de matriculació no 
justifica el manteniment del concert (3-2).

—2 Els serveis territorials corresponents del 
Departament d’Educació comunicaran al titular 
del centre les circumstàncies necessàries per 
a la formalització de la modificació del concert 
corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a partir 
de l’inici del curs escolar 2007-2008 i s’inscriurà 
al Registre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós administra-
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb 
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

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

Barcelona, 9 d’octubre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.282.129)

DECRET 228/2007, de 9 d’octubre, pel 
qual es creen diverses escoles oficials 
d’idiomes.

Per tal de satisfer la demanda d’ensenya-
ment d’idiomes i ampliar l’oferta d’opcions 
educatives, el Departament d’Educació consi-
dera aconsellable la creació de noves escoles 
oficials d’idiomes.

Amb aquesta finalitat, i d’acord amb el que 
estableix l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985, 
reguladora del dret a l’educació, a proposta 
del conseller d’Educació i amb la deliberació 
prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1 Crear les escoles oficials d’idiomes 
que s’indiquen a l’annex d’aquest Decret.

Article 2 A les escoles esmentades s’impartirà 
l’ensenyament dels idiomes que determini el 
Departament d’Educació.

Disposició final

S’autoritza el conseller d’Educació per a 
l’execució i desenvolupament del que disposa 
aquest Decret.

Barcelona, 9 d’octubre de 2007

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

Serveis Territorials d’Educació  
al Baix Llobregat-Anoia

Comarca: Baix Llobregat.
Escola oficial d’idiomes a Viladecans, amb 

codi de centre 08066887, ubicada a l’avinguda 
del Segle XXI, núm. 19, de Viladecans.

Serveis Territorials d’Educació  
a Barcelona II-comarques

Comarca: Vallès Oriental.
Escola oficial d’idiomes a Mollet del Vallès, 

amb codi de centre 08066851, ubicada a la 
rambla de Pompeu Fabra, núm. 1, de Mollet 
del Vallès.

Serveis Territorials d’Educació  
a Les Terres de l’Ebre

Comarca: Ribera d’Ebre.
Escola oficial d’idiomes a Móra d’Ebre, amb 

codi de centre 43010980, ubicada al carrer 
de les Comarques Catalanes, núm. 103, de 
Móra d’Ebre.

(07.264.109)

ORDRE EDU/366/2007, de 9 d’octubre, per 
la qual es crea la junta central de directors i 
directores d’escoles oficials d’idiomes.

L’increment del nombre d’escoles oficials 
d’idiomes arreu del país fa que es disposi 
d’una extensa xarxa, la participació i bona 
administració de la qual, fa convenient articular 
mecanismes de coordinació pel que fa a as-
pectes específics d’ordenació educativa i de 
la seva organització i funcionament, de forma 
semblant a l’existent per a d’altres centres 
dependents del Departament d’Educació.

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

Ordeno:

Article 1. Objecte. 
Es crea la junta central de directors i direc-

tores d’escoles oficials d’idiomes, de l’àmbit 
territorial de Catalunya.

Article 2. Naturalesa jurídica. 
La junta central de directors i directores d’es-

coles oficials d’idiomes és un òrgan consultiu i 
d’assessorament del Departament d’Educació 
en aquells temes de caràcter general que 
incideixin en l’organització i funcionament de 
les escoles oficials d’idiomes .

Article 3. Funcions. 
La junta central de directors i directores d’esco-

les oficials d’idiomes té les funcions següents:
a) Servir de canal d’informació i propos-

ta entre la conselleria i les escoles oficials 
d’idiomes.

b) Elaborar estudis, informes i propostes 
relatius als ensenyaments d’idiomes.

c) Tractar els temes d’organització i funcio-
nament de les escoles oficials d’idiomes.

d) Aconsellar i assessorar els òrgans di-
rectius de la conselleria en els temes que li 
presentin.

e) Elevar estudis i suggeriments sobre temes 
educatius que els siguin propis.

Article 4. Composició. 
4.1 La junta central està integrada per un 

director o directora representant de les escoles de 
cadascun dels serveis territorials, llevat dels ser-
veis territorials a Barcelona I (ciutat), i a Barcelona 
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II (comarques), que tenen dos representats 
cadascun, i pel director general d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats.

4.2 Els membres de la junta central són 
nomenats entre i pel conjunt de directors 
i directores d’escoles oficials d’idiomes de 
cadascun dels serveis territorials.

El nomenament ho serà per un període de 
quatre anys, renovable per períodes d’igual 
durada. Cada dos anys es renovarà la meitat 
dels membres.

4.3 El director general d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats presideix 
la junta central.

4.4 Assistiran a les sessions de les juntes 
representants de la Direcció General d’Ense-
nyaments Professionals, Artístics i Especialit-
zats i, almenys, un de la Direcció General de 
Recursos del Sistema Educatiu. En funció dels 
temes a tractar, pot ser convidat a les sessions 
personal tècnic d’altres direccions generals del 
Departament d’Educació.

4.5 Podran assistir també a les sessions de 
les juntes els o les caps del serveis territorials 
del Departament d’Educació.

Article 5. Funcionament
5.1 La junta central de directors i directores 

d’escoles oficials d’idiomes pot funcionar en 
ple i en comissions.

5.2 Les comissions i el seu sistema de 
funcionament els establirà la mateixa junta 
central. El director general d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats po- 
drà designar un representant a cada comissió.

5.3 El president convoca la junta cen-
tral.

Article 6. Periodicitat
La junta central de directors i directores 

d’escoles oficials d’idiomes es reunirà, amb 
caràcter ordinari, dues vegades durant el curs 
escolar i, de manera extraordinària, sempre que 
ho consideri necessari el seu president, o ho 
demani un terç dels seus representants.

Article 7. Delegació
Quan una persona membre de la junta, de 

les previstes en aquesta disposició, no pugui 
assistir a una sessió a la qual hagi estat con-
vocada, podrà delegar la seva representació 
en un altre director o directora.

Article 8. Òrgans col·legiats
Per als aspectes no considerats en aquesta 

Ordre, el funcionament de les juntes s’ajustarà 
a les previsions que per als òrgans col·legiats 
fa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
i la resta de la normativa d’aplicació.

Disposició addicional

La Direcció General d’Ensenyaments Pro-
fessionals, Artístics i Especialitzats pot crear 
juntes de directors i directores d’escoles oficials 
d’idiomes d’àmbit territorial inferior al de la 
Junta central.

Disposició transitòria

La primera renovació de la junta central de 
directors i directores d’escoles oficials d’idio-

mes es farà als dos anys de la seva constitució 
i afectarà als directors o directores que es 
determinin bé per la mateixa junta central, o 
subsidiràriament, per sorteig.

Disposicions finals

Primera
Es faculta la Direcció General d’Ensenyaments 

Professionals, Artístics i Especialitzats perquè dicti 
les Resolucions necessàries per al desenvolupa-
ment i execució d’aquesta Ordre.

Segona
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà 

de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 9 d’octubre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.282.148)

DECRET 229/2007, de 9 d’octubre, de 
cessament i nomenament d’un membre del 
Consell Escolar de Catalunya.

D’acord amb el que estableix l’article 4.1.g) 
i 6 de la Llei 25/1985, de 10 de desembre, 
dels consells escolars, a sol·licitud de Foment 
del Treball Nacional, cal procedir al cessament 
i al nomenament d’un membre del Consell 
Escolar de Catalunya.

En virtut d’això, de conformitat amb el que 
preveu l’article 5 de l’esmentada Llei 25/1985, 
de 10 de desembre, a proposta del conseller 
d’Educació i amb l’acord previ del Govern,

Decreto:

Article 1. El cessament de la senyora Anna M. 
Duran i Casanova com a membre del Consell 
Escolar de Catalunya, en representació del 
sector representant de les organitzacions pa-
tronals, i se li agraeixen els serveis prestats.

Article 2. El nomenament del senyor Josep 
Algueró i Galcerán com a membre del Consell 
Escolar de Catalunya, en representació del sec-
tor representant de les organitzacions patronals, 
amb efectes fins al 9 d’octubre de 2011

Barcelona, 9 d’octubre de 2007

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.276.039)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació 
de tres contractes d’obres (exp. 2659/07, 
2660/07 i 2682/07).

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

la Generalitat de Catalunya.

b) Dependència que tramita l’expedient: 
Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: vegeu l’annex.

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

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

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

—4 Pressupost de licitació
Vegeu l’annex.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Vegeu annex.

—7 Criteris de valoració
Vegeu l’annex.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Registre 
General.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona 
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00 - 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’Educació-Registre 

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’Educació-Serveis 

Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies naturals comptats des 
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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, 5 d’octubre de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

ANNEX

Obra núm. 1
a) Número d’expedient: 2659/07.
b) Objecte del contracte: obres de reforma 

dels lavabos del CEIP Can Llobet de Barberà 
del Vallès (Vallès Occidental).

c) Termini d’execució: 3 mesos a comptar 
des de la data de l’acta de comprovació de 
replanteig a efectuar en un termini màxim de 
10 dies des de la data de formalització del 
contracte.

d) Pressupost de licitació:
Import total: 90.000,02 euros (IVA inclòs), 

desglossats en les següents anualitats:
Any 2007: 36.000,01 euros.
Any 2008: 54.000,01 euros.
Condicionat a l’aprovació de l’acord de Go-

vern autoritzant la despesa pluriennal.
e) Requisits específics del contractista
Documentació acreditativa de solvència 

econòmica, financera i tècnica que consta a 
l’apartat G del quadre de característiques del 
plec de clàusules administratives particulars. 
L’empresa ha de demostrar que té un xifra 
global de negocis durant els últims tres exer-
cicis d’un mínim de 60.000,00 euros anuals i 
que ha realitzat un mínim de 3 obres similars 
a les que són objecte del contracte durant 
els últims 5 anys.

Classificació optativa: grup C, subgrup 1 i 
9, categoria a.

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

f) Criteris de valoració
Proposició econòmica: fins a 60 punts.
Reducció de termini: fins a 10 punts.
Per anys addicionals de garantia oferts: 

fins a 10 punts.
Programa de treball: fins a 20 punts, dels 

quals fins a 8 punts per mitjans personals, fins 
a 8 punts per mitjans materials adequats al 
tipus d’execució i fins a 4 punts pel programa 
de treball.

Obra núm. 2
a) Número d’expedient: 2660/07.
b) Objecte del contracte: obres de re-

distribució administració i nova biblioteca 
al CEIP Espronceda de Sabadell (Vallès 
Occidental).

c) Termini d’execució: 4 mesos a comptar 

des de la data de l’acta de comprovació de 
replanteig a efectuar en un termini màxim de 
10 dies des de la data de formalització del 
contracte.

d) Pressupost de licitació:
Import total: 89.548,68 euros (IVA inclòs), 

desglossats en les següents anualitats:
Any 2007: 26.864,60 euros.
Any 2008: 62.684,08 euros.
Condicionat a l’aprovació de l’acord de 

Govern autoritzant la despesa pluriennal.
e) Requisits específics del contractista
Documentació acreditativa de solvència 

econòmica, financera i tècnica que consta a 
l’apartat G del quadre de característiques del 
plec de clàusules administratives particulars. 
L’empresa ha de demostrar que té un xifra 
global de negocis durant els últims tres exer-
cicis d’un mínim de 60.000,00 euros anuals i 
que ha realitzat un mínim de 3 obres similars 
a les que són objecte del contracte durant 
els últims 5 anys.

Classificació optativa: grup C, subgrup 
complet, categoria a. La seva presentació és 
potestativa i únicament a efectes de dispensa 
de presentar la documentació acreditativa de 
la solvència econòmica, financera i tècnica 
de l’empresa.

f) Criteris de valoració
Proposició econòmica: fins a 60 punts.
Reducció de termini: fins a 10 punts.
Per anys addicionals de garantia oferts: 

fins a 10 punts.
Programa de treball: fins a 20 punts, dels 

quals fins a 8 punts per mitjans personals, fins 
a 8 punts per mitjans materials adequats al 
tipus d’execució i fins a 4 punts pel programa 
de treball.

Obra núm. 3
a) Número d’expedient: 2682/07.
b) Objecte del contracte: obres de tanca i 

connexió de patis a l’IES Francesc Ribalta de 
Solsona (Solsonès).

c) Termini d’execució: 3 mesos a comptar 
des de la data de l’acta de comprovació de 
replanteig a efectuar en un termini màxim de 
10 dies des de la data de formalització del 
contracte.

d) Pressupost de licitació:
Import total: 155.587,15 euros (IVA inclòs), 

desglossats en les següents anualitats:
Any 2007: 110.000,00 euros.
Any 2008: 45.587,15 euros.
Condicionat a l’aprovació de l’acord de 

Govern autoritzant la despesa pluriennal.
e) Requisits específics del contractista
Classificació: grup C , subgrup 6, cate-

goria 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.

f) Criteris de valoració
Proposició econòmica: fins a 60 punts.
Per anys addicionals de garantia oferts: 

fins a 20 punts.
Programa de treball: fins a 20 punts, dels 

quals fins a 8 punts per mitjans personals, fins 
a 8 punts per mitjans materials adequats al 
tipus d’execució i fins a 4 punts pel programa 
de treball.

(07.282.072)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació 
d’un contracte de consultoria i assistència per 
a la redacció d’un projecte d’obres i posterior 
direcció (exp. 0001/08).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 0001/08.

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

projecte bàsic i d’execució, de l’estudi de 
seguretat i salut, estudi de patologies, aixe-
cament de plànols, projecte d’activitats per 
a la llicència ambiental i posterior direcció de 
les obres d’adequació del CEIP de 2 línies 
Joaquim Ruyra de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès).

b) Termini d’execució:
El termini de redacció serà de 8 mesos des 

de la data de formalització del contracte,.
El termini de direcció de les obres serà el 

que resulti del contracte d’execució de les 
obres, condicionat a l’adjudicació de les ma-
teixes, en el benentès que finalitzarà després 
d’haver-se formulat i presentat la corresponent 
liquidació.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 230.768,53 euros (IVA inclòs), 

desglossat en els següents imports:
Redacció del projecte : 159.913,57 euros, 

condicionat a l’existència de crèdit adequat i 
suficient al pressupost del 2008.

Direcció de les obres : 70.854,96 euros, 
condicionat a la existència de crèdit adequat 
i suficient al pressupost de l’any que s’executi 
les obres.

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

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

requereix acreditar un nombre mínim de 
projectes redactats de diferents tipus, així 
com els documents necessaris per acreditar 
la solvència econòmica, financera i tècnica 
que s’especifiquen a l’apartat I del quadre 
de característiques del plec de clàusules 
administratives particulars.

—7 Criteris de valoració
a) Reducció del preu: fins a 70 punts.
b) Reducció de termini: fins a 30 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Registre 
General.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona 
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00 - 93.551.69.00 
Ext. 3178

e) Telefax: 93.400.69.87.
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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: 15 dies naturals 

comptats des de l’endemà de la publicació 
d’aquest Anunci al DOGC. En el cas que 
l’últim dia del termini sigui 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 10 del plec de clàusules 
administratives particulars.

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

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’Educació-Serveis 

Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies naturals comptats des 

de l’endemà de l’acabament del termini de 
presentació de les proposicions. Si el dia 
d’obertura de proposicions és dissabte o festiu, 
el termini es prorrogarà automàticament fins 
al següent dia hàbil.

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

e) Hora: 10.00 h.

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

adjudicatària.

Barcelona, 8 d’octubre de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.281.119)

RESOLUCIÓ EDU/3128/2007, de 15 d’octu-
bre, per la qual es fa pública la concessió dels 
Premis Catalunya d’Educació corresponents 
a l’any 2007.

Mitjançant la Resolució EDU/1175/2007, 
de 19 d’abril, es va obrir convocatòria per a la 
concessió dels Premis Catalunya d’Educació, 
de reconeixement social a mestres, professo-
res, professors, centres educatius i institucions 
impulsores de l’escola catalana, corresponents 
a l’any 2007.

L’article 2 del Decret 247/2001, de 12 de 
setembre, pel qual es creen els premis, preveu 

que la concessió es farà pública mitjançant 
resolució del conseller d’Educació.

Per això, atesa la decisió del jurat constituït 
per atorgar els premis i amb la conformitat de 
les persones, centres educatius i institucions 
premiades, i d’acord amb el procediment que 
preveu l’Ordre de 18 d’octubre de 2001, per 
la qual s’estableixen els requisits legals per a la 
concessió dels Premis Catalunya d’Educació,

Resolc:

—1 Atorgar els Premis Catalunya d’Educació 
següents:

a) Premi Marta Mata, en la categoria de 
mestres, professores o professors, al senyor 
Joan Lluís Tous Álvarez, en reconeixement 
a l’excel·lència de la seva tasca docent en 
defensa de l’escola catalana, especialment de 
l’escola rural, i que ha esdevingut una referència 
educativa per la seva capacitat d’estendre la 
seva experiència a altres àmbits, esdevenint 
“mestre de mestres”.

b) En la categoria de centres educatius, a 
l’IES Camí de Mar, de Calafell, per la reeixida 
innovació que ha introduït en la tasca peda-
gògica, amb una demostrada capacitat per 
trobar solucions pròpies en un medi canviant 
i complex, capgirant positivament la relació 
amb l’entorn on treballa

c) En la categoria d’institucions, a l’Asso-
ciació d’Amics de l’Institut-Escola, per haver 
sabut mantenir l’herència i el record viu de 
l’assaig de modernització, excel.lència i llibertat 
que va representar l’Institut-Escola, sobretot 
en el 75è aniversari de la seva creació, amb la 
voluntat de fer-lo extensiu, com a homenatge, 
als mestres de la República.

—2 Atorgar, així mateix, un premi extraor-
dinari en la categoria de centres educatius, a 
l’IES Escola del Treball, de Lleida, i al Col.legi 
Casp-Sagrat Cor de Jesús, de Barcelona, ex 
aequo, per l’arrelament a les ciutats on aquests 
centres estan ubicats, per l’impacte educatiu 
que ha representat en els seus ciutadans i per 
la seva trajectòria històrica que els ha convertit 
en patrimoni educatiu del país; el primer, 
amb 75 anys dedicats als ensenyaments de 
formació professional i el segon, amb més 
de 125 anys dedicats a l’educació primària 
i secundària.

—3 Els premis es concedeixen per un import 
total màxim de 42.000,00 euros, amb càrrec a 
la posició pressupostària D/483000100/4230 
del centre gestor EN02 del pressupost de l’any 
2007. Consisteixen en un diploma acreditatiu 
i en el lliurament de els quantitats següents: 
12.000,00 euros en el Premi Marta Mata i en 
la categoria centres educatius, i 6.000,000 
euros en la categoria d’institucions.

Barcelona, 15 d’octubre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.271.048)

RESOLUCIÓ EDU/3130/2007, d’11 d’octu-
bre, de modificació del concert educatiu del 
centre docent privat Joan XXIII, de l’Hospitalet 
de Llobregat.

Per Resolució EDU/1349/2007, de 4 de 
maig (DOGC núm. 4880, de 10.5.2007), es 
va resoldre amb caràcter provisional la reno-
vació i modificació dels concerts educatius 
de diversos centres docents privats per als 
nivells postobligatoris, i es va concertar al 
centre docent privat Joan XXIII, de l’Hospitalet 
de Llobregat, amb codi 08018871, 1 unitat 
concertada de cicle formatiu de grau superior 
d’agències de viatges (CFPS 1051: 1).

Per la Resolució EDU/1940/2007, de 25 
de juny (DOGC núm. 4915, de 29.6.2007), 
per la qual s’eleva a definitiva la Resolució 
EDU/1349/2007, de 4 de maig, es va confirmar 
el concert educatiu aprovat provisionalment 
per l’esmentada Resolució.

Atès que el centre docent privat Joan XXIII ha 
sol·licitat la renúncia d’1 unitat concertada de 
cicle formatiu de grau superior d’agències de 
viatges, cal deixar sense efectes la concertació 
d’aquest cicle formatiu, d’acord amb el que 
disposa l’article 30 del Decret 56/1993, de 23 
de febrer, sobre concerts educatius.

En conseqüència, a proposta de la Direcció 
General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Modificar el concert educatiu del centre do-
cent privat Joan XXIII, de l’Hospitalet de Llobregat, 
amb codi 08018871, en el sentit de deixar sense 
efecte el concert educatiu de cicle formatiu de 
grau superior d’agències de viatges.

—2 Aquesta Resolució tindrà efectes des de 
l’inici del curs escolar 2007/08 i s’inscriurà en 
el Registre de centres docents.

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

Així mateix, poden interposar 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 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, 11 d’octubre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.284.040)

RESOLUCIÓ EDU/3131/2007, d’11 d’octu-
bre, de modificació del concert educatiu del 
centre docent privat IPSE, de Barcelona.

Per Resolució EDC/1393/2006, de 8 de 
maig (DOGC núm. 4632, de 12.5.2006), es va 
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resoldre amb caràcter provisional la renovació 
dels concerts educatius de diversos centres 
docents privats per als nivells postobligatoris, 
i es va concertar al centre docent privat IPSE, 
de Barcelona, amb codi 08005761, 3 unitats 
concertades de primer curs i 3 unitats de 
segon curs de batxillerat.

Per la Resolució EDU/2171/2006, de 22 
de juny (DOGC núm. 4666, de 30.6.2006), 
per la qual s’eleva a definitiva la Resolució 
EDC/1393/2006, de 8 de maig, es va confirmar 
el concert educatiu aprovat provisionalment 
per l’esmentada Resolució.

Atès que el centre docent privat IPSE ha sol-
licitat la renúncia d’1 unitat concertada de primer 
curs de batxillerat, cal deixar sense efectes la 
concertació d’aquesta unitat, d’acord amb el 
que disposa l’article 30 del Decret 56/1993, de 
23 de febrer, sobre concerts educatius.

En conseqüència, a proposta de la Direcció 
General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Modificar el concert educatiu de batxille-
rat del centre docent privat IPSE, de Barcelona, 
amb codi 08005761, d’acord amb les unitats 
que consten a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució tindrà efectes des de 
l’inici del curs escolar 2007/08 i s’inscriurà en 
el Registre de centres docents.

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

Així mateix, poden interposar 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, 11 d’octubre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

Batx: batxillerat.
Batx: U1-U2.
U1: unitats concertades de primer curs de 
batxillerat.
U2: unitats concertades de segon curs de 
batxillerat.
Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: IPSE.
Codi: 08005761.

Nivell educatiu i unitats concertades:
BATX: 2-3.

(07.284.038)

RESOLUCIÓ EDU/3129/2007, d’11 d’oc-
tubre, de cessament de la senyora Carme 
Alvira Ferrer com a responsable del centre 
documental del Departament d’Educació.

Atès que per Resolució de 29 d’agost de 
1997, publicada en el DOGC núm. 2475 de 
15.9.1997, la senyora Carme Alvira Ferrer 
va ser nomenada responsable de biblioteca 
del Departament d’Educació, d’acord amb 
la corresponent convocatòria pública, i per 
Resolució de 3 de novembre de 2006, es 
modifica la denominació i el nivell del lloc de 
treball que passa a anomenar-se responsable 
del centre documental;

Atès que la senyora Carme Alvira Ferrer, 
amb data 5 d’octubre de 2007, causa baixa 
amb motiu de jubilació;

Vist el que preveu el Decret 123/1997, de 
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
general de provisió de llocs de treball i promoció 
professional dels funcionaris de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confereix 
la normativa vigent,

Resolc:

La senyora Carme Alvira Ferrer cessa com 
a responsable del centre documental del 
Departament d’Educació, amb efectes del 
dia 5 d’octubre de 2007 i se li agraeixen els 
serveis prestats.

Barcelona, 11 d’octubre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.284.074)

DECRET 236/2007, de 16 d’octubre, de ces-
sament de la senyora Montserrat Casas Vilalta 
com a directora general de l’Educació Bàsica i 
el Batxillerat del Departament d’Educació.

Atès el que disposa l’article 71.g) de la Llei 
3/1982, de 23 de març, del Parlament, del 
President i del Consell Executiu de la Gene-
ralitat de Catalunya, a proposta del conseller 
d’Educació i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic
La senyora Montserrat Casas Vilalta cessa 

com a directora general de l’Educació Bàsica 
i el Batxillerat del Departament d’Educació i 
se li agraeixen els serveis prestats.

Barcelona, 16 d’octubre de 2007

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.289.005)

DECRET 237/2007, de 16 d’octubre, de 
nomenament del senyor Jaume Graells 
Veguin com a director general de l’Educa-
ció Bàsica i el Batxillerat del Departament 
d’Educació.

Atès el que disposa l’article 71.g) de la Llei 
3/1982, de 23 de març, del Parlament, del 
President i del Consell Executiu de la Gene-
ralitat de Catalunya, a proposta del conseller 
d’Educació i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic
Es nomena el senyor Jaume Graells Veguin 

director general de l’Educació Bàsica i el Bat-
xillerat del Departament d’Educació, amb els 
drets i deures inherents al càrrec.

Barcelona, 16 d’octubre de 2007

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.289.004)

ANUNCI per la qual es fan públiques les 
adjudicacions definitives de contractes.

En compliment del que estableix l’article 
93.2 del Text refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, 
mitjançant 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: 0422/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: redacció del projecte 
bàsic i d’execució, de l’estudi de seguretat i 
salut, de l’estudi topogràfic i geotècnic, pro-
jecte d’activitats per a la llicència ambiental 
i posterior direcció de les obres de nova 
construcció del CEIP de 2 línies Sant Llàtzer 
de Tortosa (Montsià).
Tipus de contracte: consultoria i assistència.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs
Procediment: restringit.
Publicat al DOGC núm.: 4839 amb data de 
12 de març de 2007
Pressupost base de la licitació: 208.140,60 
euros, IVA inclòs, distribuït de la següent 
manera:
Redacció del projecte: 150.552,22 euros.
Direcció de les obres: 57.588,38 euros.
Data d’adjudicació: 22 de juny de 2007.
Contractista: Calafell Puig Oroval Arquitectes, 
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SCP i Territori 24 Arquitectura i Urbanisme, 
SL UTE.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 195.652,16 euros, IVA 
inclòs, distribuït de la següent manera:
Redacció del projecte: 141.519,09 euros.
Direcció del les obres: 54.133,08 euros.

Número d’expedient: 0758/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: redacció del projecte 
bàsic i d’execució, de l’estudi de seguretat i 
salut, projecte d’enderroc, de l’estudi topo-
gràfic i geotècnic, projecte d’activitats per a 
la llicència ambiental i posterior direcció de les 
obres de nova construcció del CEIP Mare de 
Déu de Montserrat d’1 línia sense gimnàs a 
Castellví de Rosanes (Baix Llobregat).
Tipus de contracte: consultoria i assistència.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Procediment: restringit.
Publicat al DOGC núm.: 4867 amb data de 
23 d’abril de 2007
Pressupost base de la licitació: 219.527,01 
euros, IVA inclòs, distribuït de la següent 
manera:
Redacció del projecte: 153.265,42 euros.
Direcció de les obres: 66.261,59 euros.
Data d’adjudicació: 10 d’agost de 2007.
Contractista: Humbert Costas Tordera.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 199.769,58 euros, IVA 
inclòs, distribuït de la següent manera:
Redacció del projecte: 139.471,53 euros.
Direcció de les obres: 60.298,05 euros.

Número d’expedient: 1118/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’adequació de la 
planta baixa (3 aules infantil, cuina i administra-
ció) i ampliació biblioteca, consergeria, porxo 

i accés al CEIP Josep Maria Ciurana de Sant 
Boi de Llobregat (Baix Llobregat).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4892 amb data de 
28 de maig de 2007
Pressupost base de la licitació: 840.677,54 
euros, IVA inclòs, desglossat en les següents 
anualitats:

Any 2007: 252.200,00 euros, IVA inclòs.
Any 2008: 588.477,54 euros, IVA inclòs.

Data d’adjudicació: 19 de juliol de 2007.
Contractista: Construcciones Curto SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 825.418,80 euros, IVA in-
clòs, desglossat en les següents anualitats:

Any 2007: 247.622,44 euros, IVA inclòs.
Any 2008: 577.796,36 euros, IVA inclòs.

Número d’expedient: 1119/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’ampliació de 
4 aules i mòdul formació professional a l’IES 
Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat (Baix 
Llobregat).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4891 amb data de 
25 de maig de 2007.
Pressupost base de la licitació: 559.787,10 
euros, IVA inclòs, desglossat en les següents 
anualitats:

Any 2007: 168.000,00 euros, IVA inclòs.
Any 2008: 391.787,10 euros, IVA inclòs.

Data d’adjudicació: 6 de juliol de 2007.
Contractista: Construcciones Curto SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 541.853,40 euros, IVA in-
clòs, desglossat en les següents anualitats:

Any 2007: 162.617,84 euros, IVA inclòs.
Any 2008: 379.235,56 euros, IVA inclòs.

Barcelona, 18 de setembre de 2007

Maria Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.277.179)

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, 
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: 2221/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de reforma de 
l’IES Gaudí de Reus (Baix Camp).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 281.478,71 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4929, amb data 19 
de juliol de 2007.
Data d’adjudicació: 6 d’agost de 2007.
Contractista: M.C.M. Projects i Serveis, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 278.663,92 euros, IVA 
inclòs.

Barcelona, 9 d’octubre de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.282.090)
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