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RESOLUCIÓ EDU/3286/2007, de 29 d’octubre, per la qual s’atribueix una nova denominació específica a diversos col·legis d’educació
infantil i primària.
D’acord amb la sol·licitud presentada pels
òrgans de govern corresponents de diversos
col·legis d’educació infantil i primària per atribuir-los una nova denominació específica, es
van instruir els expedients corresponents.
Havent-se comprovat als expedients esmentats que els centres compleixen els requisits
que exigeix l’article 6, de l’annex del Decret
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària;
Per tot això,
Resolc:
Atribuir als col·legis d’educació infantil i
primària que figuren a l’annex d’aquesta Resolució les denominacions específiques que
s’hi detallen.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
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del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 29 d’octubre de 2007
p. d. (Resolució EDU/4208/2006, de 21.12.2006,

DOGC núm. 4786, de 22.12.2006)
Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu
Annex
serveis territorials d’educació
a barcelona ii (comarques)

Comarca: Osona.
Municipi: Sant Boi de Lluçanès.
Unitat de població: Sant Boi de Lluçanès.
Codi de centre: 08025666.
Adreça: c. de Sant Roc, s/n.
Denominació específica actual: Pubilla de
Catalunya.
Nova denominació específica: Aurora
Comarca: Vallès Oriental.
Municipi: Canovelles.
Unitat de població: Canovelles.
Codi de centre: 08064805.
Adreça: c. de la Indústria, s/n.
Denominació específica actual: de Ca
novelles.
Nova denominació específica: Els Quatre
Vents
Municipi: Les Franqueses del Vallès.
Unitat de població: Les Franqueses del
Vallès.
Codi de centre: 08064817.
Adreça: c. de la Riera (Llerona).
Denominació específica actual: Torre Pinós.
Nova denominació específica: Les Franqueses.
(07.299.147)

RESOLUCIÓ EDU/3287/2007, de 29 d’octubre, per la qual s’autoritza l’adscripció de
centres docents sostinguts amb fons públics
als efectes del procediment d’admissió
d’alumnes.
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació (LOE), estableix que en els procediments d’admissió d’alumnes en els centres
sostinguts amb fons públics, que imparteixen
educació primària o educació secundària
obligatòria o batxillerat, en cas que no hi
hagi places suficients, tindran prioritat aquells

alumnes que procedeixin dels centres que
tinguin adscrits.
El Decret 75/2007, de 27 de març, pel
qual s’estableix el procediment d’admissió
de l’alumnat als centres en els ensenyaments
sufragats amb fons públics, disposa a l’article
10 que l’adscripció de centres que disposa la
legislació vigent es pot establir entre centres
que imparteixen segon cicle d’educació infantil
i centres d’educació primària, entre centres
que imparteixen educació primària i centres
d’educació secundària obligatòria i entre
centres que imparteixen educació secundària
obligatòria i centres de batxillerat, exclosa la
modalitat d’arts, sempre que, en cada cas,
ambdós ensenyaments siguin sufragats amb
fons públics i que els centres a adscriure
estiguin ubicats en el mateix municipi que el
centre receptor, llevat que en el municipi dels
centres a adscriure no hi hagi oferta dels
corresponents ensenyaments.
En aquest sentit, acreditat el compliment
dels requisits que estableix la normativa
d’aplicació,
Resolc:
—1 Aprovar l’adscripció entre el segon cicle
de l’educació infantil del centre “Montclar”,
codi 08040266, i l’educació primària del
centre “Mestral”, codi 08040278, ambdós de
Jorba (Anoia).
—2 El nombre d’unitats concertades d’educació primària de qualsevol dels centres
anteriors no es veurà modificat per motiu de
canvi de centres dels alumnes a l’empara de
la mútua adscripció que s’autoritza.
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.
Barcelona, 29 d’octubre de 2007
Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu
(07.302.082)

RESOLUCIÓ EDU/3288/2007, de 29 d’octubre, per la qual s’autoritza l’adscripció de
centres docents sostinguts amb fons públics
als efectes del procediment d’admissió
d’alumnes.
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació (LOE), estableix que en els procediments d’admissió d’alumnes en els centres
sostinguts amb fons públics, que imparteixen
educació primària o educació secundària
obligatòria o batxillerat, en cas que no hi
hagi places suficients, tindran prioritat aquells
alumnes que procedeixin dels centres que
tinguin adscrits.
4914

El Decret 75/2007, de 27 de març, pel
qual s’estableix el procediment d’admissió
de l’alumnat als centres en els ensenyaments
sufragats amb fons públics, disposa a l’article
10 que l’adscripció de centres que disposa la
legislació vigent es pot establir entre centres
que imparteixen segon cicle d’educació infantil
i centres d’educació primària, entre centres
que imparteixen educació primària i centres
d’educació secundària obligatòria i entre
centres que imparteixen educació secundària
obligatòria i centres de batxillerat, exclosa la
modalitat d’arts, sempre que, en cada cas,
ambdós ensenyaments siguin sufragats amb
fons públics i que els centres a adscriure
estiguin ubicats en el mateix municipi que el
centre receptor, llevat que en el municipi dels
centres a adscriure no hi hagi oferta dels
corresponents ensenyaments.
Institució Familiar d’Educació, SA, titular del
centre docent “La Farga”, codi 08025885, de
Sant Cugat del Vallès, i del centre docent “La
Vall”, codi 08024731”, de Sabadell, i titular
del centre docent “Aura”, codi 43005820,
de Reus, i titular del centre docent “Turó”,
codi 43000937”, de Constantí, ha sol·licitat
l’adscripció mútua i respectiva entre els nivells del segon cicle de l’educació infantil i de
l’educació primària dels centres “La Farga”
i “La Vall”, i del segon cicle de l’educació
infantil del centre “Aura” a l’educació primària
del centre “Turó”.
L’adscripció demanada no compleix els
requisits que assenyala l’article 10 del Decret
75/2007, esmentat, en el sentit que tant
a Sant Cugat del Vallès, com a Sabadell,
d’una banda, i a Reus, d’una altra, hi ha
oferta d’educació primària, i per tant hi ha
oferta dels ensenyaments als que es volen
adscriure els respectius nivells del segon cicle
de l’educació infantil.
Les sentències núm. 62/07 del Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona,
en el procediment ordinari núm. 220/2005-F,
i la núm. 257/06-D del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el
procediment ordinari núm. 220/05, promoguts
per Institució Familiar d’Educació, SA, ordenen
a l’administració educativa que adopti resolucions en les quals es fixin àrees territorials de
proximitat plurimunicipals.
L’execució de les sentències comporta
que per a l’ingrés a qualsevol nivell educatiu
d’aquests centres, i pel que fa al criteri de
proximitat, els sol·licitants de qualsevol dels
municipis afectats estiguin en condicions
d’absoluta igualtat.
Per tant, la limitació de l’adscripció condicionada per l’oferta de l’ensenyament al municipi
de procedència que preveu el Decret 75/2007,
esmentat, esdevé irrellevant atès el tenor literal
de les sentències esmentades.
La relació entre els centres “Aura”, de
Reus, i “Turó”, de Constantí i les característiques de la seva ubicació són similars a
les que es donen entre els centres “La Vall”
i “La Farga”, i, per analogia, han de rebre el
mateix tractament.
Per tant, i una vegada acreditat el compliment de la resta de requisits que estableix la
normativa d’aplicació,
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Resolc:
—1 Aprovar l’adscripció entre el segon cicle
d’educació infantil del centre docent “La Vall”,
codi 08024731, de Sabadell, i l’educació
primària del centre docent “La Farga”, codi
08025885, de Sant Cugat del Vallès.
—2 Aprovar l’adscripció entre el segon cicle
de educació infantil del centre docent “La
Farga”, codi 08025885, de Sant Cugat del
Vallès, i l’educació primària del centre docent
“La Vall”, codi 08024731, de Sabadell.
—3 Aprovar l’adscripció entre el segon cicle
de educació infantil del centre docent “Aura”,
codi 43005820, de Reus, i l’educació primària
del centre docent “Turó”, codi 43000937, de
Constantí.
—4 El nombre d’unitats concertades d’educació primària de qualsevol dels centres
anteriors no es veurà modificat per motiu de
canvi de centres dels alumnes a l’empara de
la mútua adscripció que s’autoritza.
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.
Barcelona, 29 d’octubre de 2007
Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu
(07.302.091)

RESOLUCIÓ EDU/3289/2007, de 26 d’octubre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent
privat Egara, de Terrassa.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
pel titular del centre docent privat Egara, de
Terrassa, en petició d’autorització de modificació de locals i de capacitat, es va instruir
l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa d’aplicació, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’educació; el Reial decret
1537/2003, de 5 de desembre, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments escolars de règim
general; el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel
qual es regulen el primer cicle de l’educació
infantil i els requisits dels centres, i el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,
Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Egara,
amb codi 08030078, de Terrassa, per modificació de locals i de capacitat, en els termes
següents:

Educació infantil de segon cicle: ampliació
de 6 a 9 unitats i de 150 a 225 llocs escolars.
Els locals objecte d’ampliació estan ubicats a
l’av. Barcelona, 263 i 263 bis.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs d’alçada davant el
conseller d’Educació en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació al
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.
Sabadell, 26 d’octubre de 2007
p. d.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental
Annex
Composició del centre a l’inici del curs 20072008
Autorització d’obertura:
Adreça principal: c. Castellar, 126.
Educació primària: 6 unitats amb capacitat
per a 150 llocs escolars.
Adreça 2: c. Sant Honorat, 3.
Educació infantil de segon cicle: 3 unitats
amb capacitat per a 75 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capacitat
per a 150 llocs escolars.
Adreça 3: c. Doctor Pearson, 143.
Educació infantil de primer cicle: 4 unitats
amb capacitat per a 61 llocs escolars.
Adreça 4: c. Doctor Pearson, 163, cantonada av. Barcelona, s/n.
Educació secundària obligatòria: 8 unitats
amb capacitat per a 240 llocs escolars.
Adreça 5: av. Barcelona, 263 i 263 bis.
Educació infantil de segon cicle: 6 unitats
amb capacitat per a 150 llocs escolars.
Totes les unitats ubicades a ctra. Castellar,
126; c. Doctor Pearson, 143; av. Barcelona,
263 i 263 bis, i c. Doctor Pearson, 163, cantonada av. Barcelona, s/n, tenen l’accés comú
per ctra. Castellar, 126.
(07.221.086)

RESOLUCIÓ EDU/3290/2007, de 30 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució
EDU/2736/2007, de 7 de setembre, per la
qual es convoca el procés per a l’acreditació
de les competències professionals per al curs
2007-2008.
Mitjançant la Resolució EDU/2736/2007, de
7 de setembre, publicada en el DOGC núm.
4968, de 14.9.2007, es va convocar, per al
curs acadèmic 2007-2008, el procés per a
l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència
establertes en els títols de tècnic i tècnic
superior, de determinats cicles formatius de
formació professional del sistema educatiu, i
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es va convocar una prova restringida d’accés
als esmentats cicles formatius.
La gran quantitat d’inscripcions a la convocatòria aconsella endarrerir una de les
accions intermèdies del procediment, per tal
de facilitar el correcte desenvolupament de les
actuacions previstes.
Per aquest motiu,
Resolc:
Es modifica el punt 11.1 de la Resolució
EDU/2736/2007, de 7 de setembre, tot afegint,
al final, el següent paràgraf:
“Les persones interesades completaran la
seva inscripció mitjançant l’ingrés de la taxa per
a l’acreditació de les unitats de competència,
ingrés que hauran de fer entre els dies 2 i 4
de gener de 2008, ambdós inclosos.”
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 des 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 qualsevol altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 30 d’octubre de 2007
Josep Francí i Carreté
Director general d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats
(07.303.001)

RESOLUCIÓ EDU/3319/2007, de 30 d’octubre, per la qual es resol la convocatòria per
al reconeixement de centres de formació de
persones adultes de titularitat pública que no
depenguin del Departament d’Educació, i dels
de titularitat privada, per dur a terme, amb
caràcter experimental, la formació per a les
proves d’accés als cicles formatius de formació
professional per al curs 2007-2008.
Mitjançant la Resolució EDU/1871/2007, de
15 de juny, es va fer pública la relació de centres
que imparteixen la formació per a les proves
d’accés als cicles formatius durant el curs 20072008, i es va obrir la convocatòria del procés
d’autorització d’aquesta formació per a centres
que no depenen del Departament d’Educació
(DOGC núm. 4911, de 25.6.2007).
El punt 7 de la Resolució esmentada especifica que la Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats resoldrà,
i publicarà en el DOGC, la relació de sol·licituds,
reconegudes i denegades, especificant, en
aquest darrer cas, el motiu o motius de la
denegació.
Per tot això,
Resolc:
—1 Reconèixer, als centres que es detallen
a l’annex 1 d’aquesta Resolució, per tal que
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puguin dur a terme, amb caràcter experimental,
la formació per a les proves d’accés als cicles
formatius dels ensenyaments de formació
professional per al curs 2007-2008.
—2 Denegar el reconeixement als centres
que es detallen a l’annex 2 d’aquesta Resolució, pels motius que respectivament s’hi
indiquen.
—3 Els centres reconeguts han de dur a
terme l’experiència d’acord amb allò previst a la
Resolució EDU/1871/2007, de 15 de juny.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, les persones interessades
podran interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Educació en el termini d’un mes comptat
a partir 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.

b) Formació per a les proves d’accés als
cicles formatius de grau superior.
serveis territorials a barcelona-i (ciutat)

Codi: 08067958
Denominació: STUCOM
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1
serveis territorials a barcelona-ii
(comarques)

Codi: 08067867
Denominació: Fundació Mil·lenari-Centre d’Estudis i Formació
Municipi: Vic
Nombre de grups: 2
serveis territorials a tarragona

Codi: 43008781
Denominació: CFA Rosa dels Vents
Municipi: Cambrils
Nombre de grups: 2

Barcelona, 30 d’octubre de 2007
Josep Francí i Carreté
Director general d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats

Annex 1
Sol·licituds reconegudes
a) Formació per a les proves d’accés als
cicles formatius de grau mitjà
serveis territorials a barcelona-i (ciutat)

Codi: 08058489
Denominació: CFA Can Batlló
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 6
Codi: 08067958
Denominació: STUCOM
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1
serveis territorials a barcelona-ii
(comarques)

Codi: 08061658
Denominació: CFA Can Noè
Municipi: Mataró
Nombre de grups: 2
Codi: 08056021
Denominació: CFA de Montmeló
Municipi: Montmeló
Nombre de grups: 1
Codi: 08067867
Denominació: Fundació Mil·lenari-Centre d’Estudis i Formació
Municipi: Vic
Nombre de grups: 1
serveis territorials al vallès occidental

Codi: 08056018
Denominació: CFA de Castellar del Vallés
Municipi: Castellar del Vallés
Nombre de grups: 1
serveis territorials a tarragona

Codi: 43008781
Denominació: CFA Rosa dels Vents
Municipi: Cambrils
Nombre de grups: 2

Annex 2
Sol·licituds denegades
a) Formació per a les proves d’accés als
cicles formatius de grau mitjà.
serveis territorials a barcelona-ii
(comarques)

Codi: (No en disposa)
Denominació: Centre Comercial Català
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat
Motiu de denegació: no compleix el requisit
d’autorització per impartir formació d’adults
(punt 6 de la Resolució EDU/1871/2007, de
15 de juny).
Codi: (No en disposa)
Denominació: EFA de Caldes de Montbui
Municipi: Caldes de Montbui
Motiu de denegació: no compleix el requisit
d’autorització per impartir formació d’adults
(punt 6 de la Resolució EDU/1871/2007, de
15 de juny).
(07.303.002)

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’Educació .
Número d’expedient: 2216/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: servei de manteniment i
millora del portal de TV educativa per internet
Edu3TV així com la incorporació de noves
funcionalitats per la seva actualització.
Tipus de contracte: servei.
Forma: negociat.
Pressupost base de la licitació: 130.000,00
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euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 1 d’octubre de 2007.
Contractista: UTE Abast Solutios, SA - ORACLE Ibèrica, SRL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 129.474,40 euros, IVA
inclòs.
Barcelona, 16 d’octubre de 2007
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(07.298.113)

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’Educa
ció.
Número d’expedient: 1787/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de basament per
a quatre mòduls prefabricats al CEIP Reus XIX
de Reus (Baix Camp).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 287.009,67
euros, IVA inclòs
Publicat al DOGC núm. 4922 de 10 de juliol
de 2007
Data d’adjudicació: 6 d’agost de 2007.
Contractista: Constecnia-3, SL
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 279.002,00 euros, IVA
inclòs.
Número d’expedient: 1997/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de construcció
de basament per a mòduls prefabricats i
pavimentació de pista al CEIP XVIII de Reus
(Baix Camp).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 168.557,23
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm .4922 de 10 de juliol
de 2007
Data d’adjudicació: 6 d’agost de 2007.
Contractista: Constècnia-3, SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 164.950,00 euros, IVA
inclòs.
Barcelona, 23 d’octubre de 2007
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(07.296.160)
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ANUNCI pel qual es fa pública l’adjudicació
definitiva d’un contracte.

Import d’adjudicació: 143.938,32 euros, IVA
inclòs.

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 fa pública la següent
adjudicació definitiva referent a l’expedient de
contractació que s’indica:

Número d’expedient: 2300/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de la sala d’actes i
escala exterior a l’IES Sant Josep de Calassanç
de Barcelona (Barcelonès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 345.062,09
euros, IVA inclòs, desglossat en les següents
anualitats:
Any 2007: 100.000,00 euros, IVA inclòs.
Any 2008: 245.062,09 euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4941, amb data 6
d’agost de 2007.
Data d’adjudicació: 27 de setembre de
2007.
Contractista: M Runner SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 339.938,78 euros, IVA inclòs, desglossat en les següents anualitats:
Any 2007: 98.515,25 euros, IVA inclòs.
Any 2008: 241.423,53 euros, IVA inclòs.

Entitat adjudicadora: Departament d’Educació.
Número d’expedient: 2071/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: Subministrament i instal·
lació d’equipament de cuina amb destinació
al CEIP Àngel Guimerà de Balaguer, l’IES de
Tremp i l’IES la Segarra de Cervera.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 75.553,18
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4939, amb data 2
d’agost de 2008.
Data d’adjudicació: 12 de setembre de
2007.
Contractista: Incotel Hostelera SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 64.786,00 euros, IVA
inclòs.
Barcelona, 23 d’octubre de 2007
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(07.298.011)

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’Educació.
Número d’expedient: 2331/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de reforma
d’espais d’educació infantil al CEIP President
Salvans de Terrassa (Vallès Occidental).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 145.553,10
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4941, amb data 6
d’agost de 2007.
Data d’adjudicació: 26 de setembre de
2007.
Contractista: M Runner SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.

Número d’expedient: 2218/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’instal·lació
d’ascensor a l’IES Comte de Rius de Tarragona
(Tarragonès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 89.999,35
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4930, amb data 20
de juliol de 2007.
Data d’adjudicació: 1 d’octubre de 2007.
Contractista: MCM Projects i Serveis SA.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 89.819,35 euros, IVA
inclòs.
Número d’expedient: 1849/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de construcció
de magatzem, vestidors i lavabos del pati al
CEIP Torrent de Can Carabassa de Barcelona
(Barcelonès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 164.962,25
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4929, amb data 19
de juliol de 2007.
Data d’adjudicació: 18 de setembre de
2007.
Contractista: MCM Projects i Serveis SA.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 160.838,19 euros, IVA
inclòs.
Barcelona, 25 d’octubre de 2007
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(07.298.110)
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RESOLUCIÓ EDU/3339/2007, de 30 d’octubre, per la qual es resol el concurs públic per a
la concessió de subvencions per al finançament
de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres docents
concertats d’educació especial.
Per l’Ordre EDU/303/2007, de 20 de juliol
(DOGC núm. 4956, de 28.8.2007), es va
convocar concurs públic per a la concessió de
subvencions per al finançament de despeses
de personal dels serveis de menjador, esbarjo
i transport dels centres docents concertats
d’educació especial.
D’acord amb l’article 4 de l’Ordre mencionada, el conseller d’Educació emetrà la resolució
de la convocatòria, la qual es publicarà al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Un cop examinades les sol·licituds presentades pels centres, i a proposta de la
Direcció General de Recursos del Sistema
Educatiu,
Resolc:
—1 Atorgar les subvencions als centres
docents concertats d’educació especial que
consten a l’annex 1 d’aquesta Resolució,
d’acord amb els mòduls que s’indiquen en
l’annex 2.
En cada cas s’especifica el personal monitor i l’import concedit i, si escau, el personal
monitor denegat amb la corresponent causa
de denegació.
—2 La despesa corresponent a aquesta
Resolució és de 1.776.498,67 euros per al
període setembre/desembre de 2007. La
resta de l’import corresponent al període
gener/agost 2008 és de 3.624.091,21 euros i queda condicionada a l’aprovació dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per a l’any 2008.
La despesa corresponent al període del
2007 és a càrrec de l’aplicació pressupostària
EN03 D/488000100/4210.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 30 d’octubre de 2007
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Full de disposicions i actes administratius

Annex 1
Causes de denegació (CD):
(1) La sol·licitud del centre supera les proporcions fixades a l’Ordre EDU/303/2007, de
20 de juliol, per la qual es va convocar concurs
públic per a la concessió de subvencions
destinades al finançament de despeses de
personal dels serveis de menjador, esbarjo
i transport dels centres docents concertats
d’educació especial.
serveis territorials: barcelona i (ciutat).

Comarca: Barcelonès.
Codi: 08003774.
Denominació: Lexia.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 13,5
Esbarjo: 10.
Import atorgat: 84.685,54 euros.
Codi: 08004523.
Denominació: Paideia.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 20.
Esbarjo: 12.
Transport: 3.
Import atorgat: 142.343,48 euros.
Codi: 08011266.
Denominació: Aspace.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 19.
Esbarjo: 24.
Transport: 1,2.
Import atorgat: 165.767,32 euros.
Monitors denegats:
Transport: 0,4.
CD: (1).
Codi: 08011281.
Denominació: Inst. Pedagogia Terapèut. Jeroni
de Moragas.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 9.
Esbarjo: 5,5.
Transport: 2.
Import atorgat: 70.270,78 euros.
Codi: 08011291.
Denominació: Pedralbes.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 8.
Esbarjo: 3,5.
Transport: 2.
Import atorgat: 59.459,86 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 0,5.
CD: (1).
Codi: 08011382.
Denominació: Barcanova.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 5,5.
Esbarjo: 5,5.
Transport: 1.
Import atorgat: 48.649,04 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,5.
Esbarjo: 0,5.
CD: (1).

Codi: 08011424.
Denominació: Sants Innocents.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 26.
Esbarjo: 9,8.
Import atorgat: 129.010,31 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 1,2.
CD: (1).

Esbarjo: 14,3.
Import atorgat: 139.821,23 euros.

Codi: 08011451.
Denominació: Aspasim.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 16,7.
Esbarjo: 12,5.
Transport: 5,6.
Import atorgat: 155.676,69 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
Transport: 0,4.
CD: (1).

Codi: 08035027.
Denominació: Fundació EIR-el Niu.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 5.
Esbarjo: 3.
Transport: 1.
Import atorgat: 37.838,12 euros.

Codi: 08013071.
Denominació: Ntra. Sra. de Montserrat.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 12.
Esbarjo: 8.
Import atorgat: 72.072,80 euros.
Codi: 08013585.
Denominació: La Sagrera.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 5.
Esbarjo: 3.
Import atorgat: 28.829,12 euros.
Codi: 08014012.
Denominació: Mare de Déu de Montserrat.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 16,5.
Esbarjo: 10,8.
Import atorgat: 98.379,37 euros.
Codi: 08014012.
Denominació: Mare de Déu de Montserrat
(PAGS).
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 11.
Esbarjo: 8.
Import atorgat: 68.469,16 euros.
Codi: 08014051.
Denominació: Auxilia.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 15.
Esbarjo: 11,2.
Import atorgat: 94.415,37 euros.
Codi: 08014140.
Denominació: Guru.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 7.
Esbarjo: 7,5.
Transport: 2.
Import atorgat: 70.270,78 euros.
Codi: 08032105.
Denominació: Instituto Ortopedagógico Niño
Dios.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 24,5.
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Codi: 08033432.
Denominació: Rel.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 9.
Esbarjo: 5.
Import atorgat: 50.450,96 euros.

Codi: 08035064.
Denominació: Fàsia-Eixample.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 10,8.
Esbarjo: 10,3.
Import atorgat: 76.036,80 euros.
Codi: 08035091.
Denominació: Gavina.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 12.
Esbarjo: 9.
Import atorgat: 75.676,44 euros.
Codi: 08035532.
Denominació: L’Alba.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 14.
Esbarjo: 14.
Import atorgat: 100.901,92 euros.
Codi: 08036196.
Denominació: Carrilet.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 13,3.
Esbarjo: 5,5.
Import atorgat: 67.748,43 euros.
Codi: 08036706.
Denominació: Sant Gervasi.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 6.
Esbarjo: 4.
Import atorgat: 36.036,40 euros.
Codi: 08037681.
Denominació: Esclat.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 8.
Esbarjo: 3.
Transport: 2.
Import atorgat: 57.658,04 euros.
Codi: 08039963.
Denominació: Fàsia-Sarrià.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 11,8.
Esbarjo: 11,3.
Transport: 1.
Import atorgat: 92.253,08 euros.
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Codi: 08041076.
Denominació: Taiga.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 12,8.
Esbarjo: 6,6.
Import atorgat: 69.910,62 euros.
Codi: 08044739.
Denominació: Nadís.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 7.
Esbarjo: 5,3.
Import atorgat: 44.324,77 euros.
Codi: 08052591.
Denominació: Guimbarda.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 8,3.
Esbarjo: 6,3.
Import atorgat: 52.613,14 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 3,7.
Esbarjo: 9,7.
CD: (1).
Codi: 08059226.
Denominació: Vida Montserrat.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 9,5.
Esbarjo: 7,1.
Import atorgat: 59.820,42 euros.
serveis territorials: barcelona ii
(comarques).

Comarca: Alt Penedès.
Codi: 08053625.
Denominació: Delta - Espiga.
Municipi: Vilafranca del Penedès.
Monitors subvencionats:
Menjador: 12.
Esbarjo: 11,5.
Import atorgat: 84.685,54 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 0,5.
CD: (1).
Comarca: Bages.
Codi: 08036305.
Denominació: Jeroni de Moragas.
Municipi: Santpedor.
Monitors subvencionats:
Menjador: 30,3.
Esbarjo: 32,5.
Transport: 5,7.
Import atorgat: 277.659,89 euros.
Comarca: Barcelonès.
Codi: 08053649.
Denominació: L’Escorça.
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Monitors subvencionats:
Menjador: 7,3.
Esbarjo: 5,5.
Import atorgat: 46.126,59 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,7.
Esbarjo: 2,5.
CD: (1).
Comarca: Berguedà.
Codi: 08037085.
Denominació: Llar Santa Maria de Queralt.

Municipi: Berga.
Monitors subvencionats:
Menjador: 6,7.
Esbarjo: 3,4.
Import atorgat: 36.396,76 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
Esbarjo: 0,6.
CD: (1).
Comarca: Maresme.
Codi: 08034308.
Denominació: L’Arboç.
Municipi: Mataró.
Monitors subvencionats:
Menjador: 16.
Esbarjo: 12.
Import atorgat: 100.901,92 euros.
Comarca: Osona.
Codi: 08015201.
Denominació: L’Estel.
Municipi: Calldetenes.
Monitors subvencionats:
Menjador: 24.
Esbarjo: 10,6.
Transport: 10.
Import atorgat: 214.775,94 euros.
Comarca: Vallès Oriental.
Codi: 08017888.
Denominació: Montserrat Montero.
Municipi: Granollers.
Monitors subvencionats:
Menjador: 42,2.
Esbarjo: 16,9.
Import atorgat: 212.975,12 euros.
serveis territorials: baix llobregatanoia.

Comarca: Anoia.
Codi: 08019472.
Denominació: Auria.
Municipi: Igualada.
Monitors subvencionats:
Menjador: 19.
Esbarjo: 18.
Import atorgat: 133.334,68 euros.
Comarca: Baix Llobregat.
Codi: 08033444.
Denominació: Tramuntana.
Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Monitors subvencionats:
Menjador: 6.
Esbarjo: 5,9.
Transport: 1,7.
Import atorgat: 58.198,62 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 0,1.
Transport: 0,3.
CD: (1).
Codi: 08034163.
Denominació: Centre Pilot Sant Just Des
vern.
Municipi: Sant Just Desvern.
Monitors subvencionats:
Menjador: 11.
Esbarjo: 5.
Import atorgat: 57.658,24 euros.
Codi: 08037000.
Denominació: Iris.
Municipi: Sant Vicenç dels Horts.
Monitors subvencionats:
Menjador: 12.
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Esbarjo: 7,5.
Transport: 0,7.
Import atorgat: 76.577,28 euros.
Monitors denegats:
Transport: 0,3.
CD: (1).
Codi: 08037735.
Denominació: Balmes I.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Monitors subvencionats:
Menjador: 17,8.
Esbarjo: 10
Import atorgat: 100.181,19 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,2.
CD: (1).
Codi: 08041490.
Denominació: Centre Xamfrà-Taller Sant
Miquel.
Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Monitors subvencionats:
Menjador: 6.
Esbarjo: 2.
Import atorgat: 28.829,12 euros.
Codi: 08045069.
Denominació: Balmes II.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Monitors subvencionats:
Menjador: 19,7.
Esbarjo: 12.
Import atorgat: 114.235,39 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
CD: (1).
Codi: 08053662.
Denominació: El Brot.
Municipi: Sant Joan Despí.
Monitors subvencionats:
Menjador: 10.
Esbarjo: 4.
Import atorgat: 50.450,96 euros.
Serveis territorials: Vallès Occidental.

Comarca: Vallès Occidental.
Codi: 08032531.
Denominació: Xaloc.
Municipi: Sabadell.
Monitors subvencionats:
Menjador: 16,5.
Esbarjo: 10,5.
Import atorgat: 97.298,28 euros.
Codi: 08034801.
Denominació: L’Heura.
Municipi: Terrassa.
Monitors subvencionats:
Menjador: 13,3.
Esbarjo: 8,9.
Import atorgat: 80.000,81 euros.
Codi: 08036317.
Denominació: Bellaire.
Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Monitors subvencionats:
Menjador: 8,4.
Esbarjo: 3,8.
Import atorgat: 43.964,41 euros.
Codi: 08037097.
Denominació: Crespinell.
Municipi: Terrassa.
Monitors subvencionats:
Menjador: 18,3.
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Esbarjo: 13,8.
Import atorgat: 115.676,84 euros.
Codi: 08045768.
Denominació: Barcanova.
Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.
Monitors subvencionats:
Menjador: 8.
Esbarjo: 6.
Import atorgat: 50.450,96 euros.
Codi: 08046396.
Denominació: Xalest.
Municipi: Sabadell.
Monitors subvencionats:
Menjador: 7,8.
Esbarjo: 5.
Import atorgat: 46.126,59 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,2.
CD: (1).
Serveis territorials: Girona.

Comarca: Garrotxa.
Codi: 17004441.
Denominació: Juan XXIII.
Municipi: Olot.
Monitors subvencionats:
Menjador: 8,7.
Esbarjo: 10.
Import atorgat: 67.388,07 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
CD: (1).
Comarca: Gironès.
Codi: 17004700.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Municipi: Sarrià de Ter.
Monitors subvencionats:
Menjador: 12.
Esbarjo: 8,3.
Transport: 4,2.
Import atorgat: 110.991,69 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 0,7.
Transport: 0,8.
CD: (1).
Codi: 17005406.
Denominació: Joan Riu.
Municipi: Sant Gregori.
Monitors subvencionats:
Menjador: 14,3.
Esbarjo: 5,4.
Transport: 1,8.
Import atorgat: 87.207,91 euros.
Serveis territorials: Lleida.

Comarca: Garrigues.
Codi: 25006094.
Denominació: Apromi.
Municipi: Juneda.
Monitors subvencionats:
Menjador: 2,2.
Esbarjo: 1.
Import atorgat: 11.531,65 euros.
Monitors denegats:
Transport: 0,5.
CD: (1).
Comarca: Noguera.
Codi: 25006082.
Denominació: L’Estel.
Municipi: Balaguer.
Monitors subvencionats:
Menjador: 4,8.

Esbarjo: 5,3.
Import atorgat: 36.396,76 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,2.
Esbarjo: 2,7.
CD: (1).

Municipi: Tarragona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 20.
Esbarjo: 22.
Transport: 3.
Import atorgat: 178.379,89 euros.

Comarca: Segrià.
Codi: 25005341.
Denominació: Aremi.
Municipi: Lleida.
Monitors subvencionats:
Menjador: 9.
Esbarjo: 6,8.
Transport: 2.
Import atorgat: 74.955,51 euros.

Serveis territorials: Terres de l’Ebre.

Codi: 25005417.
Denominació: Centro de Estimulación Precoz
Plançó.
Municipi: Lleida.
Monitors subvencionats:
Menjador: 5,8.
Esbarjo: 4,8.
Import atorgat: 38.198,58 euros.
Comarca: Urgell.
Codi: 25004516.
Denominació: Santa Maria del Alba.
Municipi: Tàrrega.
Monitors subvencionats:
Menjador: 7,1.
Esbarjo: 7,6.
Import atorgat: 52.973,51 euros.
Serveis territorials: Tarragona.

Comarca: Baix Camp.
Codi: 43005741.
Denominació: Ntra. Sra. del Mar.
Municipi: Reus.
Monitors subvencionats:
Menjador: 12.
Esbarjo: 16.
Import atorgat: 100.901,92 euros.
Comarca: Conca de Barberà.
Codi: 43001565.
Denominació: Tilmar.
Municipi: Montblanc.
Monitors subvencionats:
Menjador: 2.
Esbarjo: 2.
Import atorgat: 14.414,56 euros.
Comarca: Tarragonès.
Codi: 43003631.
Denominació: Estela.
Municipi: Tarragona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 8,7.
Esbarjo: 13.
Import atorgat: 78.198,99 euros.
Codi: 43005731.
Denominació: La Muntanyeta.
Municipi: Tarragona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 14,3.
Esbarjo: 10,8.
Transport: 2.
Import atorgat: 108.469,36 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 1,7.
Esbarjo: 3,2.
CD: (1).
Codi: 43006162.
Denominació: Solc.

Comarca: Baix Ebre.
Codi: 43005182.
Denominació: Verge de la Cinta.
Municipi: Tortosa.
Monitors subvencionats:
Menjador: 15,3
Esbarjo: 8,8.
Import atorgat: 86.847,72 euros.
Comarca: Montsià.
Codi: 43006599.
Denominació: L’Àngel.
Municipi: Amposta.
Monitors subvencionats:
Menjador: 6,3.
Esbarjo: 7,3.
Import atorgat: 49.009,51 euros.
Comarca: Ribera d’Ebre.
Codi: 43006095.
Denominació: Jerónimo de Moragas.
Municipi: Móra d’Ebre.
Monitors subvencionats:
Menjador: 5.
Esbarjo: 3.
Import atorgat: 28.829,13 euros.
Monitors denegats:
Transport: 1.
CD: (1).
Annex 2
Mòdul de finançament
Menjador
Es considera que els alumnes disposen
d’una hora diària de menjador durant cinc
dies a la setmana.
Mòdul mensual setembre/desembre 2007:
296,35 euros/monitor de menjador.
Mòdul mensual gener/agost 2008: 302,28
euros/monitor de menjador.
Mòdul per al curs 2007/08: 3.603,64 euros/monitor de menjador.
Esbarjo
Es considera que els alumnes disposen
d’una hora diària d’esbarjo durant cinc dies
a la setmana.
Mòdul mensual setembre/desembre 2007:
296,35 euros/monitor d’esbarjo.
Mòdul mensual gener/agost 2008: 302,28
euros/monitor d’esbarjo.
Mòdul per al curs 2007/08: 3.603,64 euros/monitor d’esbarjo.
Transport
Es considera un mòdul horari de 2,5 hores de transport, incloent-hi l’anada al matí
i el retorn a la tarda, durant cinc dies a la
setmana.
Mòdul mensual setembre/desembre 2007:
740,87 euros/monitor de transport.
Mòdul mensual gener/agost 2008: 755,69
euros/monitor de transport.
Mòdul per al curs 2007/08: 9.009,00 euros/monitor de transport.
(07.303.003)
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EDICTE de 6 de novembre de 2007, pel qual
es notifica la Resolució de 9 d’octubre de
2007, per la qual es disposa l’aplicació d’una
mesura preventiva a la senyora Isabel Maria
Garcia Rodriguez.
Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la Resolució de 9 d’octubre de
2007, de la secretària general del Departament
d’Educació, dictada en connexió amb l’expedient disciplinari incoat a la senyora Isabel
Maria Garcia Rodriguez, funcionària docent del
cos de professors d’ensenyament secundari,
domiciliada a Girona, per Resolució de 28
d’agost de 2007, en aplicació del que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, modificada por la Llei 4/1999, de 13
de gener, es notifica a la persona interessada
que la Resolució de 9 d’octubre de 2007 ha
resolt aplicar a la senyora Isabel Maria Garcia
Rodriguez la mesura preventiva de retenció
cautelar d’havers en els termes establerts en
l’article 29 del reglament de règim disciplinari
de la funció pública de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya (Decret 243/1995,
de 27 de juny).
Contra la resolució esmentada la persona
interessada pot interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu competent, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest edicte 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, pot interposar recurs potestatiu
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 publicació d’aquest edicte 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, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol
altre recurs que consideri convenient per a la
defensa dels seus interessos.
Barcelona, 6 de novembre de 2007
Francesca Roget Paijà
Instructora de l’expedient
(07.310.010)

una subvenció per a la realització de dos
projectes (projecte 1 i projecte 2), dels quals
segons va manifestar el propi centre a la
Direcció General de Formació Professional i
Educació Permanent, i per causes alienes a
la seva voluntat, només van poder realitzar
el projecte 2.
Per tant, d’acord amb les bases que aprova
l’Ordre de convocatòria esmentada, 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,
pel que fa a l’incompliment de les obligacions
dels beneficiaris de la subvenció,

Resolc:
Revocar la subvenció concedida a l’escola
Joviat, de Manresa, per a la realització de
pràctiques de l’alumnat en empreses o institucions d’altres països durant l’any 2006, per
l’import de 10.969,00 euros, corresponent al
projecte 1.
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 notificació, 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, abans del recurs
contenciós administratiu, davant del director
general d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, en el termini d’un mes a
comptar des de la notificació de la Resolució,
d’acord amb 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, 5 de novembre de 2007
p. d.

(Ordre de 4.4.2006,
DOGC d’11.4.2006)
Josep Francí i Carreté
Director general d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats
(07.309.167)

RESOLUCIÓ EDU/3372/2007, de 5 de novembre, per la qual es revoca una subvenció
atorgada a l’escola Joviat, de Manresa.
Mitjançant l’Ordre EDC/162/2006, de 4
d’abril, es va obrir convocatòria pública per
a la concessió d’ajuts a grups d’alumnat que
cursa ensenyament postobligatori en centres
d’ensenyament secundari de Catalunya, per
a la realització de pràctiques en empreses o
institucions d’altres països durant l’any 2006
(DOGC núm. 4612, d’11.4.2006).
Per la Resolució EDU/2285/2006, de 4 de
juliol, es va resoldre la convocatòria indicada,
i es va concedir a l’escola Joviat de Manresa,

RESOLUCIÓ EDU/3373/2007, de 5 de novembre, per la qual es disposa l’inici d’activitats
de diverses escoles oficials d’idiomes.
Mitjançant el Decret 228/2007, de 9 d’octubre (DOGC núm. 4990, de 18.10.2007), es
van crear diversos escoles oficials d’idiomes.
Per tal de posar en funcionament aquests
centres i d’acord amb la disposició final del
Decret esmentat.
A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,
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Resolc:
—1 Reconèixer a les escoles oficials d’idiomes que consten a l’annex d’aquesta
Resolució, creades pel Decret 228/2007, de
9 d’octubre, l’inici de la seva activitat administrativa des de l’1 de juliol de 2006, amb els
termes que s’hi especifiquen.
—2 Implantar els ensenyaments d’idiomes
que es detallen, amb efectes acadèmics des
de l’inici del curs escolar 2006-2007.
Barcelona, 5 de novembre de 2007
p. d.

(Resolució EDU/4208/2006,
de 21.12.2006, DOGC núm. 4786,
de 22.12.2006)
Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu
Annex
Serveis Territorials d’Educació
al Baix Llobregat-Anoia

Comarca: Baix Llobregat
Municipi: Viladecans.
Codi de centre: 08066887.
Adreça: av. Segle XXI, 19.
Denominació genèrica: escola oficial d’idiomes.
Ensenyaments que s’implanten: anglès; francès; català; castellà.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Viladecans.
Serveis Territorials d’Educació
a Barcelona II-Comarques

Comarca: Vallès Oriental
Municipi: Mollet del Vallès.
Codi de centre: 08066851.
Adreça: rambla de Pompeu Fabra, 1.
Denominació genèrica: escola oficial d’idiomes.
Ensenyaments que s’implanten: anglès; francès; català; castellà.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Mollet del Vallès.
Serveis Territorials d’Educació
a les Terres de l’Ebre

Comarca: Ribera d’Ebre
Municipi: Móra d’Ebre.
Codi de centre: 43010980.
Adreça: c. de les Comarques Catalanes, 103.
Denominació genèrica: escola oficial d’idiomes.
Ensenyaments que s’implanten: anglès; francès; català; castellà.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Ribera d’Ebre.
(07.309.114)

RESOLUCIÓ EDU/3375/2007, de 31 d’octubre, per la qual s’extingeix el concert educatiu
del centre docent privat Estel Vallseca, de
Barcelona.
Per la Resolució EDC/639/2006, de 14 de
març (DOGC núm. 4595, de 17.3.2006), per
la qual es resol amb caràcter provisional la
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renovació dels concerts educatius de centres docents privats per als nivells obligatoris
i per als ensenyaments d’educació infantil,
es va concertar al centre Estel Vallseca, de
Barcelona, 6 unitats d’educació primària.
Per la Resolució EDU/1666/2007, d’1 de
juny, per la qual s’eleva a definitiva la Resolució EDU/946/2007, de 23 de març, per al
qual es resolen amb caràcter provisional les
modificacions dels concerts educatius de centres docents privats per als nivells obligatoris
i per als ensenyaments d’educació infantil de
segon cicle, es va concertar al centre Estel
Vallseca, de Barcelona, 2 unitats d’educació
infantil de segon cicle.
Atès que per la Resolució EDU/2941/2007,
de 17 de setembre (DOGC núm. 4982, de
5.10.2007) es suprimeixen els ensenyaments
d’educació infantil de segon cicle a la fi del
curs escolar 2007-2008 i els ensenyaments
d’educació primària a la fi del curs escolar
2006-2007, d’acord amb el que disposa el títol
6 del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, cal extingir el concert educatiu del centre docent privat Estela Vallseca,
de Barcelona, amb codi 08010596.
En conseqüència i a proposta de la Direcció
General de Recursos del Sistema Educatiu,
Resolc:
—1 Declarar extingit el concert educatiu del
centre Estel Vallseca, de Barcelona, amb codi
08010596, d’acord amb el calendari establert
a l’annex de la Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà en el
Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 31 d’octubre de 2007
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
Annex
serveis territorials: barcelona i (ciutat)

Codi: 08010596.
Denominació: Estel Vallseca.
Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Unitats concertades de segon cicle d’educació infantil:
Curs 2007-2008: 0-0-1.
Curs 2008-2009: 0-0-0.
Unitats concertades d’educació primària:
Curs 2007-2008: 0-0-0-0-0-0.
(07.304.026)

RESOLUCIÓ EDU/3376/2007, de 31 d’octubre, per la qual s’aprova la disminució del
nombre d’unitats concertades del centre
docent privat Bemen 3, de Barcelona.
Per la Resolució EDU/1349/2007, de 4 de
maig (DOGC núm. 4880, de 10.5.2007), es va
aprovar amb caràcter provisional la renovació
del concert educatiu del centre docent privat
Bemen 3, de Barcelona, per a 4 unitats de
cicle formatiu de grau mitjà d’explotació de
sistemes informàtics (CFPM 2201: 2-2).
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 13 de setembre de
2007, en aplicació de la normativa esmentada,
amb la finalitat de disminuir el nombre d’unitats
concertades al centre Bemen 3, 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 Recursos del Sistema Educatiu,
Resolc:
—1 Aprovar la modificació del concert educatiu del centre docent privat Bemen 3, de
Barcelona, amb codi 08031897, per disminució
d’1 unitat de primer curs de cicle formatiu de
grau mitjà d’explotació de sistemes informàtics,
atès que el nombre d’alumnes resultant del
procés de matriculació no justifica el manteniment del concert (CFPM 2201: 1-2).
—2 El servei territorial corresponent del
Departament d’Educació comunicarà al titular
del centre les circumstàncies necessàries per
a la formalització de la modificació del concert
corresponent.

poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 31 d’octubre de 2007
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(07.304.028)

RESOLUCIÓ EDU/3377/2007, de 31 d’octubre, per la qual s’aprova la disminució del
nombre d’unitats concertades del centre
docent privat Arrels II, de Solsona.
Per la Resolució EDU/1349/2007, de 4
de maig (DOGC núm. 4880, de 10.5.2007),
es va aprovar amb caràcter provisional la
renovació del concert educatiu del centre
docent privat Arrels II, de Solsona, per a
1 unitat de segon curs de cicle formatiu
de grau superior d’administració i finances
(CFPS 0252: 0-1).
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 setembre de
2007, en aplicació de la normativa esmentada,
amb la finalitat de disminuir el nombre d’unitats
concertades al centre Arrels II, de Solsona,
s’ha comprovat que el nombre d’alumnes
resultant del procés de matriculació no justifica
el manteniment del concert.

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

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;

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades

A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,
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Resolc:
—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Arrels II, de
Solsona, amb codi 25004309, per disminució
d’1 unitat de segon curs de cicle formatiu de
grau superior d’administració i finances, atès
que el nombre d’alumnes resultant del procés
de matriculació no justifica el manteniment del
concert (CFPS 0252: 0-0).
—2 El servei territorial corresponent del
Departament d’Educació comunicarà 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 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, 31 d’octubre de 2007
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(07.304.027)
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