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RESOLUCIÓ EDU/3382/2007, de 31 d’octubre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent
privat Vedruna-Gràcia, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada al
Departament d’Educació pel representant de la
Fundació Privada Educativa Vedruna-Barcelona,
en petició de canvi de titularitat del centre docent privat Vedruna-Gràcia, de Barcelona, es
va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment per part del nou
titular 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; i el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

RESOLUCIÓ EDU/3383/2007, de 18 d’octubre, per la qual s’autoritza l’obertura del centre
docent privat Promèdic, de Salt.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents Serveis Territorials del
Departament d’Educació pel promotor del
centre docent privat Promèdic, de Salt, en
petició d’autorització d’obertura, 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 Reial decret 1538/2006, de
15 de desembre, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del
sistema educatiu; l’annex V del Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació
de la formació professional en l’àmbit del
sistema educatiu, i el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,
Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat que es descriu a continuació:

Resolc:

Serveis Territorials: Girona.

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat VedrunaGràcia, de Barcelona, codi 08006908, per
canvi de titularitat.
Les dades del nou titular són:
Nom: Fundació Privada Educativa VedrunaBarcelona
NIF: G62894043

Comarca: El Gironès.

—2 El nou titular se subroga en totes les obligacions i els drets del concert educatiu subscrit
amb el titular anterior. En conseqüència, el
corresponent Servei Territorial del Departament
d’Educació efectuarà els tràmits necessaris
per incloure les modificacions escaients en els
documents administratius corresponents.
—3 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.
Barcelona, 31 d’octubre de 2007
p. d.

(Resolució de 10.5.1999, DOGC de
7.6.1999)
José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)
(07.304.153)

Municipi: Salt.
Codi: 17009084.
Denominació: Promèdic.
Adreça: c. Francesc Macià, 65.
Titular: Fundación para la Promoción Médica.
NIF del titular: G58290602.
Ensenyaments autoritzats:
Formació professional de grau mitjà:
Farmàcia: Unitats: 1. Llocs escolars: 30.
Formació professional de grau superior:
Anatomia patològica: Unitats: 2. Llocs escolars: 60.
Ortesis i pròtesis: Unitats: 2. Llocs escolars:
60.
Imatge per al diagnòstic: Unitats: 2. Llocs
escolars: 60.
En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la 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, previ al recurs contenciós administratiu, poden interposar recurs de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
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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.
Girona, 18 d’octubre de 2007
p. d.

(Resolució EDU/4208/2006, DOGC de
22.12.2006)
Andreu Otero Triola
Director dels Serveis Territorials a Girona
(07.291.048)

RESOLUCIÓ EDU/3397/2007, de 5 de novembre, de revocació de la subvenció atorgada
al centre Vedruna, d’Arbúcies, per al suport
a l’acollida i a l’aprenentatge de la llengua
catalana, destinat a l’alumnat estranger de
nova incorporació al sistema educatiu.
Per la Resolució EDU/3787/2006, de 17 de
novembre (DOGC núm. 4770, de 28.11.2006),
per la qual es resol el concurs públic per a la
concessió de subvencions als centres docents
privats concertats, per al suport a l’acollida i a
l’aprenentatge de la llengua catalana destinat
a l’alumnat estranger de nova incorporació
al sistema educatiu, es va atorgar al centre
Vedruna, d’Arbúcies, amb codi 17000184,
una subvenció de 12.000,00 euros per al
curs 2006-2007.
Mitjançant un escrit de renúncia de la
subvenció, el centre Vedruna, d’Arbúcies,
comunica que no ha trobat cap professional
amb la titulació requerida per poder portar a
terme el suport i l’acollida a l’aprenentatge de
la llengua catalana i que per tant no reuneix els
requisits exigits de l’Ordre de la convocatòria
EDU/371/2006, de 14 de juliol.
D’acord amb l’article 99 del Text refós de
la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, i a proposta de la Direcció General
de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:
Revocar la subvenció de 12.000,00 euros
atorgada al centre Vedruna, d’Arbúcies, amb
codi 17000184, per al suport a l’acollida i a
l’aprenentatge de la llengua catalana destinat
a l’alumnat estranger de nova incorporació al
sistema educatiu, per no reunir les condicions
requerides.
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
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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, 5 de novembre de 2007
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(07.309.172)

RESOLUCIÓ EDU/3401/2007, de 8 de
novembre, per la qual s’autoritza l’adscripció
entre els centres docents privats sostinguts
amb fons públics “Guixot” i “Ramar 2”, ambdós
de Sabadell.
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
d’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 vigent,
i d’acord amb les propostes formulades per
la directora dels Serveis Territorials al Vallès
Occidental,
Resolc:
Aprovar l’adscripció entre l’educació primària
del centre “Guixot”, codi 08053637, i l’educació
secundària obligatòria del centre “Ramar 2”,
codi 08037668, ambdós de Sabadell.
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, 8 de novembre de 2007
Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu
(07.312.025)

EDICTE de 29 d’octubre de 2007, pel qual
es notifica l’inici d’ofici de l’expedient de cessament d’activitats de la llar d’infants L’Esclop,
de Barcelona, codi 08054976.
En l’expedient de cessament d’activitats de
la llar d’infants L’Esclop, de Barcelona, es va
intentar notificar, en dates 13 de desembre
de 2006 i 22 de gener de 2007, l’inici de
l’expedient i el tràmit de vista i audiència a la
titular, Palomir Font, Elisenda, al domicili del
c. València, 204, de Barcelona. El servei de
correus va retornar les notificacions esmentades en dates 20 de desembre de 2006 i 24
de gener de 2007, respectivament.
En conseqüència, de conformitat amb el
que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú es notifica a Palomir Font,
Elisenda l’inici d’ofici de l’expedient de cessament d’activitats de la llar d’infants L’Esclop,
de Barcelona.
I als efectes de donar compliment al tràmit
de vista i audiència, d’acord amb l’article 84.2
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, l’expedient és a disposició de la persona interessada
a les dependències dels Serveis Territorials
d’Educació a Barcelona I (ciutat) (av. Paral·lel,
71, 1a planta, 08004 Barcelona) de dilluns a
divendres, de 9 a 13 hores, perquè pugui al·legar
i presentar els documents i justificacions que
consideri oportuns, en el termini de quinze dies
hàbils a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC, amb la prevenció
que un cop transcorregut el termini esmentat,
l’expedient seguirà la seva tramitació.
Barcelona, 29 d’octubre de 2007
José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)
(07.302.093)

RESOLUCIÓ EDU/3412/2007, de 8 de
novembre, per la qual es dóna publicitat a la
donació realitzada pel senyor José Soler Batlle
a favor del Departament d’Educació.
Vist que el 16 de juliol de 2007 es va signar
un conveni entre el Departament d’Educació i
el senyor José Soler Batlle, pel qual s’efectuava
i s’acceptava una donació a favor del CEIP
Mont-roig, de Darnius, destinada a contribuir
a la millora en les condicions i qualitat de la
docència rebuda pels alumnes i, en especial,
en la seva formació en ciències;
Vist el que disposa l’article 12.2 del Text
refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
1/2002, de 24 de desembre,
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Resolc:
Donar publicitat a la donació realitzada
pel senyor José Soler Batlle a favor del Departament d’Educació, d’acord amb el que
disposa l’article 12.2 del Text refós de la Llei
de patrimoni de la Generalitat de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, de 24 de
desembre, en els termes que preveu l’annex
d’aquesta Resolució.
Barcelona, 8 de novembre de 2007
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Annex
Persona donant: senyor José Soler Batlle
Entitat donatària: Departament d’Educació
Objecte de la donació: contribuir a la millora en
les condicions i qualitat de la docència rebuda
pels alumnes del CEIP Mont-roig, de Darnius,
i, en especial, en la seva formació en ciències
Import: 24.000 euros anuals, amb una durada
de 10 anys
Càrregues i gravàmens: lliure.
(07.312.038)

RESOLUCIÓ EDU/3413/2007, de 8 de novembre, per la qual s’autoritza l’Institut d’Educació Secundària Obert de Catalunya, a dur
a terme la formació per a les proves d’accés
als cicles formatius de grau superior.
Mitjançant la Resolució EDU/2898/2006, de 22
d’agost, es va regular, amb caràcter experimental,
la formació per a les proves d’accés als cicles
formatius de formació professional per al curs
2006-2007 (DOGC núm. 4717, de 13.9.2006).
Mitjançant la Resolució EDU/1871/2007, de
15 de juny, s’ha perllongat l’oferta d’aquesta
formació en el curs 2007-2008. El punt 13
d’aquesta Resolució estableix que les persones
inscrites en la formació per a l’accés als cicles
de grau superior que no puguin dur a terme
la formació de les matèries específiques en
el centre de formació de persones adultes,
han de seguir la formació de les matèries
específiques mitjançant l’Institut d’Educació
Secundària Obert de Catalunya.
La possibilitat de cursar les matèries específiques a través de l’Institut d’Educació
Secundària Obert de Catalunya ha tingut una
acollida favorable, alhora que ha posat de
manifest l’existència d’una demanda suficient
d’aquesta formació per part de persones
amb dificultats o limitacions per a cursar-la
de forma presencial, per la qual cosa escau
possibilitar l’accés, en la modalitat a distància,
de la formació per a les proves d’accés als
cicles formatius de grau superior.
Per tot això, a proposta de la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics
i Especialitzats,

Resolc:
Autoritzar l’Institut d’Educació Secundària
Obert de Catalunya, amb codi 08045203, per
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dur a terme la formació per a les proves d’accés
als cicles formatius de grau superior, amb efectes de l’inici del curs acadèmic 2007-2008.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, les persones interessades
poden itnerposar 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.

Adreça: pg. de la Fumada, 6-8.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Collbató.

Municipi: Torrelles de Llobregat.
Unitat de població: Torrelles de Llobregat.
Codi de centre: 08061622.
Adreça: av. de Torrelles, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Barcelona, 8 de novembre de 2007

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

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

d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre
la denominació específica de Torrelles de
Llobregat.

(07.312.081)

RESOLUCIÓ EDU/3414/2007, de 9 de novembre, per la qual es disposa el començament
de les activitats de diversos col·legis d’educació
infantil i primària.
Mitjançant el Decret 240/2007, de 23 d’octubre, (DOGC núm. 4995, de 25.10.2007), es
crearen diversos col·legis d’educació infantil
i primària.
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,

Resolc:
Article 1
Reconèixer als col·legis d’educació infantil
i primària que es detallen a l’annex d’aquesta
disposició, creats pel Decret 240/2007, de 23
d’octubre, l’inici de la seva activitat administrativa des de l’1 de juliol de 2007, amb els
termes que s’hi especifiquen.
Article 2
Implantar els ensenyaments que es detallen,
amb efectes acadèmics des de l’inici del curs
escolar 2007-2008.
Barcelona, 9 de novembre de 2007

serveis territorials d’educació
a barcelona i-ciutat

Comarca: Barcelonès
Municipi: Barcelona.
Unitat de població: Barcelona.
Codi de centre: 08066531.
Adreça: c. Pujades, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Fluvià.

Comarca: Garraf
Municipi: Cubelles.
Unitat de població: Cubelles.
Codi de centre: 08064751.
Adreça: av. Pompeu Fabra, costat pati IES.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Cubelles II.

Comarca: Maresme
Municipi: Argentona.
Unitat de població: Argentona.
Codi de centre: 08066358.
Adreça: c. de Joan Fuster i Ortells, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica d’Argentona.

Denominació genèrica: col·legi d’educació

Busquets”.

Municipi: Santa Margarida i els Monjos.
Unitat de població: Els Monjos.
Codi de centre: 08063886.
Adreça: c. Maria Aurèlia Capmany, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació

infantil i primària.

infantil i primària.

Municipi: Dosrius.
Unitat de població: Dosrius.
Codi de centre: 08064763.
Adreça: c. Zona Esportiva - Camp de Futbol.
Denominació genèrica: col·legi d’educació

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Santa Margarida
i els Monjos.

Municipi: Pontons.
Unitat de població: Pontons.
Codi de centre: 08053431.
Adreça: c. Camp de Futbol, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu

Comarca: Bages

Municipi: Collbató.
Unitat de població: Collbató.
Codi de centre: 08064945.

d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Pla del Puig.

Comarca: Alt Penedès

d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Pontons.

Comarca: Baix Llobregat

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

serveis territorials d’educació
a barcelona ii-comarques

(Resolució EDU/4208/2006,
de 21.12.2006, DOGC núm. 4786,
de 22.12.2006)

serveis territorials d’educació
al baix llobregat-anoia

infantil i primària.

Municipi: Canet de Mar.
Unitat de població: Canet de Mar.
Codi de centre: 08060836.
Adreça: Parcel la 3, Sector U1 “Can Salot

p. d.
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Codi de centre: 08065251.
Adreça: c. Zona esportiva, ,s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Turó del Drac.

infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Encarnació Fonoll.

Municipi: Mataró.
Unitat de població: Mataró.
Codi de centre: 08067430.
Adreça: c. Camí Ral, 257.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

Municipi: Manresa.
Unitat de població: Manresa.
Codi de centre: 08064741.
Adreça: c. Bisbe Perelló / c. Joan Fuster.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Ítaca.

Municipi: Sant Fruitós de Bages.
Unitat de població: Sant Fruitós de Bages.
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d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Montserrat Solà.

Municipi: Mataró.
Unitat de població: Mataró.
Codi de centre: 08065287.
Adreça: pl. Antonio Machado, 1.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Marta Mata.
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Municipi: Mataró.
Unitat de població: Mataró.
Codi de centre: 08067661.
Adreça: c. Camí Ral, 257.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Joan Coromines.

Municipi: Santa Susanna.
Unitat de població: Santa Susanna.
Codi de centre: 08062821.
Adreça: c. Pla Parcial Can Rates, polígon 2.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Santa Susanna II.

Municipi: Tordera.
Unitat de població: Tordera.
Codi de centre: 08062869.
Adreça: Parc Municipal, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Tordera.

Comarca: Osona
Municipi: Sant Martí de Centelles.
Unitat de població: Sant Martí de Centelles.

Codi de centre: 08064829.
Adreça: c. de Sant Jaume / c. de les escoles.

Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Valldeneu.

Municipi: Les Masies de Voltregà.
Unitat de població: La Gleva.
Codi de centre: 08066371.
Adreça: av. Despujol, 7-9.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Les Masies de
Voltregà.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Tona.

Municipi: Vic.
Unitat de població: Vic.
Codi de centre: 08067818.
Adreça: av. Països Catalans, 44.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica La Sínia.

Comarca: Vallès Oriental
Municipi: Cardedeu.
Unitat de població: Cardedeu.
Codi de centre: 08067090.
Adreça: c. Torrent Lliure, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Cardedeu.

Municipi: Sant Celoni.
Unitat de població: Sant Celoni.
Codi de centre: 08065305.
Adreça: c. Grup Escolar, 6.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Sant Celoni.

Municipi: Santa Eulàlia de Ronçana.
Unitat de població: Santa Eulàlia de
Ronçana.

Codi de centre: 08065238.
Adreça: c. de Sant Francesc de Paula, s/n
(Barri El Rieral).

Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

Municipi: Tona.
Unitat de població: Tona.
Codi de centre: 08067077.
Adreça: c. Balmes, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Municipi: La Selva del Camp.
Unitat de població: La Selva del Camp.
Codi de centre: 43009679.
Adreça: c. de Francesc Crusat, 16.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre
la denominació específica La Selva del
Camp.

Municipi: Reus.
Unitat de població: Reus.
Codi de centre: 43011145.
Adreça: passeig del Nord, 3.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Reus 20.

Municipi: Reus.
Unitat de població: Reus.
Codi de centre: 43010864.
Adreça: av. Antoni Planàs i Marca, 13.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Reus 19.

Comarca: Baix Penedès
Municipi: Calafell.
Unitat de població: Calafell.
Codi de centre: 43011121.
Adreça: c. de Cosme Maine, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació

Comarca: Tarragonès

Comarca: Montsià

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Muntanyola.

d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Cambrils 4.

serveis territorials d’educació
a les terres de l’ebre

infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

infantil i primària.

tiva).

Denominació genèrica: col·legi d’educació

infantil i primària.

d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Santa Eulàlia de
Ronçana.

Municipi: Amposta.
Unitat de població: Amposta.
Codi de centre: 43010773.
Adreça: c. Valentins, 5-15.
Denominació genèrica: col·legi d’educació

Municipi: Muntanyola.
Unitat de població: Muntanyola.
Codi de centre: 08063928.
Adreça: c. dels esports, s/n (Zona Espor-

Codi de centre: 43011212.
Adreça: c. Molí Avall, 13.
Denominació genèrica: col·legi d’educació

infantil i primària.

d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Consol Ferré.
serveis territorials d’educació
a tarragona

Comarca: Baix Camp
Municipi: Cambrils.
Unitat de població: Cambrils.
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Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Calafell 2.

Municipi: Roda de Barà.
Unitat de població: Roda de Barà.
Codi de centre: 43011194.
Adreça: c. de Juan Carlos I, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Roda de Barà.

Municipi: Salou.
Unitat de població: Salou.
Codi de centre: 43010153.
Adreça: c. de Rosa Sensat, 2.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Salou 2.

Full de disposicions i actes administratius

Municipi: Tarragona.
Unitat de població: Tarragona.
Codi de centre: 43011169.
Adreça: c. Camí de l’Oliva, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Tarragona 3.

Municipi: Tarragona.
Unitat de població: Tarragona.
Codi de centre: 43010396.
Adreça: c. Tarradellas, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Ponent.
serveis territorials d’educació
al vallès occidental

Comarca: Vallès Occidental
Municipi: Castellar del Vallès.
Unitat de població: Castellar del Vallès.
Codi de centre: 08064027.
Adreça: c. de les Bassetes / c de Sant
Feliu.

Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Can Bassetes.

Municipi: Rellinars.
Unitat de població: Rellinars.
Codi de centre: 08067181.
Adreça: av. El Planet, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Rellinars.

Municipi: Sabadell.
Unitat de població: Sabadell.
Codi de centre: 08062638.
Adreça: c. l’Estrella, 5.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Sabadell Centre.

Municipi: Sabadell.
Unitat de població: Sabadell.
Codi de centre: 08064088.
Adreça: c. de Praga, 57.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Can Llong II.

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Unitat de població: Sant Cugat del Vallès.
Codi de centre: 08064118.

Adreça: c. de Josep Irla, 50.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Sant Cugat XI.

Municipi: Sant Quirze del Vallès.
Unitat de població: Sant Quirze del Vallès.
Codi de centre: 08067201.
Adreça: c. de Frederica Montseny Mañe,
s/n.

Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Lola Anglada.

Municipi: Terrassa.
Unitat de població: Terrassa.
Codi de centre: 08067247.
Adreça: Pg. 22 de juliol / c. Torrent Pere.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Vapor Cortés.

Municipi: Terrassa.
Unitat de població: Terrassa.
Codi de centre: 08064143.
Adreça: av. Jaume I / Ctra. de Castellar.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Vedruna,
d’Artés, codi 08000220, per canvi de titularitat,
amb efectes del primer dia del mes següent
al de la seva publicació al DOGC.
Les dades del nou titular són:
Nom: Fundació Privada Educativa VedrunaBarcelona.
NIF: G62894043.
—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets del concert educatiu
subscrit amb el titular anterior. En conseqüència, el corresponent Servei Territorial del
Departament d’Educació efectuarà els tràmits
necessaris per incloure les modificacions
escaients en els documents administratius
corresponents.
—3 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.
Barcelona, 31 d’octubre de 2007
p. d.

(Resolució de 10.5.1999, DOGC de
7.6.1999)

d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Jaume I.

Camil Fortuny i Recasens
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

Municipi: Terrassa.
Unitat de població: Terrassa.
Codi de centre: 08067235.
Adreça: c. Palet i Barba, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació

(07.304.163)

infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon cicle

d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Velázquez.
(07.313.134)

RESOLUCIÓ EDU/3415/2007, de 31 d’octubre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent
privat Vedruna, d’Artés.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
al Departament d’Educació per la representant
de la Fundació Privada Educativa VedrunaBarcelona, en petició de canvi de titularitat
del centre docent privat Vedruna, d’Artés, es
va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment per part del nou
titular 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; i el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,
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DECRET 248/2007, de 13 de novembre, de
cessament i nomenament d’un membre del
Consell Escolar de Catalunya.
D’acord amb el que estableix l’article 4.1.b) i
6 de la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels
consells escolars, a sol·licitud de la Federació
d’associacions de Mares i Pares d’alumnes
de Catalunya, 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 senyor Jordi Morató-Aragonés
Pamies cessa com a membre del Consell
Escolar de Catalunya, en representació del
sector de mares i pares de l’alumnat, i se li
agraeixen els serveis prestats.
Article 2. El nomenament com a membre del
Consell Escolar de Catalunya, en representació
del sector de mares i pares de l’alumnat, del
senyor Francisco Montañés Pamplona, amb
efectes fins al 29 d’abril de 2011.
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Barcelona, 13 de novembre de 2007
José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(07.310.073)

DECRET 249/2007, de 13 de novembre, de
cessament i nomenament d’un membre del
Consell Escolar de Catalunya.
D’acord amb el que estableixen els articles
4.1.m) i 6 de la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels consells escolars, a sol·licitud del
conseller d’Educació, cal procedir al cessament
i al nomenament de membres 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 senyor Joan Mateo i Andrés
cessa com a membre del Consell Escolar
de Catalunya, en representació del sector
de personalitats de prestigi reconegut en
el camp de l’educació, i se li agraeixen els
serveis prestats.
Article 2. Es nomena el senyor Màrius
Martínez Muñoz membre del Consell Escolar
de Catalunya, en representació del sector
de personalitats de prestigi reconegut en el
camp de l’educació, amb efectes fins al 13
de novembre de 2011.
Barcelona, 13 de novembre de 2007
José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(07.311.004)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un
contracte de serveis (exp. 0009/08).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractacions i Subministraments.
c) Número d’expedient: 0009/08.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei de transport de correspondència i paquets per al
Departament d’Educació.
b) Termini d’execució: de l’1 de gener al 31
de desembre de 2008.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 296.110,00 euros, IVA inclòs,
desglossat en els següents lots:
Lot 1: 212.490,00 euros, IVA inclòs.
Lot 2: 13.630,00 euros, IVA inclòs.
Lot 3: 28.130,00 euros, IVA inclòs.
Lot 4: 13.630,00 euros, IVA inclòs.
Lot 5: 13.630,00 euros, IVA inclòs.
Lot 6: 5.400,00 euros, IVA inclòs.
Lot 7: 9.200,00 euros, IVA inclòs.
—5 Garanties
Provisional: s’exigeix a les empreses que es
presentin a tots els lots. També es demana a
les empreses que es presentin a lots separats
i la suma d’aquests lots superi els 244.760,00
euros, IVA inclòs. En aquest cas, l’import de
la garantia serà la suma dels imports dels lots
als quals liciti.
Els imports de les garanties provisionals corresponents a cada lot són els següents:
Lot 1: 4.249,80 euros.
Lot 2: 272,60 euros.
Lot 3: 562,60 euros.
Lot 4: 272,60 euros.
Lot 5: 272,60 euros.
Lot 6: 108,00 euros.
Lot 7: 184,00 euros.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup R, subgrup 9, categoria
B.
a) Les empreses estrangeres comunitàries
no classificades hauran de presentar els documents acreditatius de solvència econòmica,
financera i tècnica que figuren a l’apartat G
del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: si es licita per
un import superior a 120.202,42 euros, IVA
inclòs classificació R,9,B. Si es licita per un
import inferior a 120.202,42 euros, IVA inclòs
o en cas d’empreses licitadores no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea o
signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic
Europeu, independentment del pressupost
del contracte:
- Declaració relativa a la xifra de negocis anual
de l’empresa en el curs dels darrers 3 exercicis
amb el mínim anual de: 13.630,00 euros si es
licita als lots 2, 4 ó 5; 28.130,00 euros si es
licita al lot 3; 5.400,00 euros si es licita al lot 6,
i 9.200,00 euros si es licita al lot 7.
—7 Criteris de valoració
a) Millores i variacions tècniques: fins a
45 punts.
b) Proposició econòmica: fins a 30 punts.
c) Programa de treball: fins a 25 punts.
—8 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació-Registre
General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta
baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona
08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00 - 93.551.69.00
Ext. 3247
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: 7 de desembre de 2007 fins a
les 14.00h.
—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 10 de desembre de 2007. En el cas de que la publicació
de l’anunci al DOGC i al BOE sigui posterior
al 23 de novembre de 2007 el termini per
presentar la documentació quedarà automàticament prorrogat fins que s’hagin complert
15 dies naturals a partir del dia següent al
de la darrera publicació. 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 7 del plec de clàusules
administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Registre
General (de 09.00 h. a 18.00 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: 14 de desembre de 2007 amb
el condicionament del punt 9.a) d’aquest
anunci.
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.
—12 Data de tramesa de l’Anunci al DOUE:
30 d’octubre de 2007
Barcelona, 31 d’octubre de 2007
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(07.312.084)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un
contracte del servei de neteja dels edificis seu
dels serveis centrals del Departament d’Educació a la Via Augusta de Barcelona (edifici
principal i edifici annex) (exp. 0016/08).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya.

Full de disposicions i actes administratius

b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractacions i Subministraments.
c) Número d’expedient: 0016/08.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei de neteja
dels edificis seu dels serveis centrals del Departament d’Educació, a la Via Augusta 202-226
de Barcelona (edifici principal i edifici annex).
b) Termini d’execució: de l’1 de gener a 31
de desembre de 2008.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària i de despesa anticipada.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total màxim: 534.316,80 euros,
IVA inclòs.
Import mensual:
Edifici principal: 43.155,01 euros, IVA
inclòs.
Edifici annex: 1.371,39 euros, IVA inclòs.
Import total mensual: 44.526,40 euros,
IVA inclòs.
—5 Garanties
Provisional: de 10.686,34 euros.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup U, subgrup 1, categoria
C.
Les empreses estrangeres comunitàries no
classificades hauran de presentar els documents acreditatius de solvència econòmica,
financera i tècnica que figuren a l’apartat F
del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives.
—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 40 punts.
b) Forma de realització dels treballs: desglossat de la següent manera:
- Mecanismes de supervisió dels treballs a
realitzar: fins a 20 punts.
- Altres elements oferts pel licitador: fins
a 20 punts.
c) Millores tècniques: desglossat de la
següent manera:
- Prestacions addicionals: fins a 10 punts.
- Major freqüència de les operacions a
realitzar: fins a 10 punts.
—8 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació-Registre
General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta
baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00 - 93.551.69.00
Ext. 3247.
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: fins el 7 de desembre de 2007 a
les 14:00 hores.
—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: fins el 10 de
desembre de 2007 a les 18:00 h. En el cas

de que la publicació de l’anunci al DOGC i al
BOE sigui posterior al dia 23 de novembre de
2007 el termini per presentar la documentació
quedarà automàticament prorrogat fins que
s’hagin complert 15 dies naturals a partir del
dia següent al de la darrera publicació. 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 7 del plec de clàusules
administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Registre
General (de 09.00 h. a 18.00 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: 14 de desembre de 2007, amb
el condicionament del punt 9.a) d’aquest
anunci.
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.
—12 Data de tramesa de l’Anunci al DOUE:
30 d’octubre de 2007.
Barcelona, 5 de novembre de 2007
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(07.310.143)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un
contracte de servei de recollida de residus
perillosos, potencialment tòxics, comburents
o caducats dels laboratoris i tallers dels centres docents públics que imparteixen cicles
formatius (exp. 0028/08).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractacions i Subministraments.
c) Número d’expedient: 0028/08.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei de recollida
de residus perillosos, potencialment tòxics,
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comburents o caducats dels laboratoris i tallers
dels centres docents públics que imparteixen
cicles formatius.
b) Termini d’execució: del 14 de gener fins
al 31 de desembre de 2008, exceptuant els
períodes de vacances escolars.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total màxim: 120.000,00 euros,
IVA inclòs.
Preu mitjà per Kg.: 8,43 euros.
Supeditat a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost
de 2008.
—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista
Classificació opcional: grup R, subgrup 5,
categoria A. No s’exigeix classificació. No obstant, les empreses licitadores podran aportar
la classificació empresarial fixada en aquest
plec per substituir la documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera i
tècnica. L’empresa ha de demostrar que té un
xifra de negocis global anual en el curs dels
últims tres exercicis amb el mínim anual de
120.000,00 euros.
Les empreses estrangeres comunitàries no
classificades hauran de presentar els documents acreditatius de solvència econòmica,
financera i tècnica que figuren a l’apartat F
del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives.
—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 55 punts.
b) Millores tècniques proposades: fins a 45
punts, desglossats de la següent manera:
- Flexibilitat en els itineraris de recollida:
fins a 20 punts.
- Suport al professorat responsable dels residus dels centres docents: fins a 10 punts.
- Material subministrat (contenidors, etiquetes_): fins a 15 punts.
—8 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació-Registre
General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta
baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona
08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00 - 93.551.69.00
Ext. 3247.
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: 15 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,
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la presentació de proposicions es prorrogarà
fins al proper dia hàbil.
b) Documentació que cal presentar: la que
s’esmenta a la clàusula 7 del plec de clàusules
administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Registre
General (de 09.00 h. a 18.00 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: cinc dies naturals comptats des
de l’endemà de l’acabament del termini de
presentació de les proposicions. Si el dia
d’obertura de proposicions és dissabte o festiu,
el termini es prorrogarà automàticament fins
al següent dia hàbil.
En cas que es presentin proposicions per
correu, es comunicarà oportunament a les
persones interessades la data d’obertura de
proposicions.
e) Hora: 10.00 h.
—11 Despeses d’anunci
L’import de l’Anunci és a càrrec de l’empresa
adjudicatària.

Consorci d’Educació de Barcelona, ambdues
parts es van comprometre a realitzar els tràmits
necessaris per tal de possibilitar l’assumpció de
les competències i les funcions, dins el calendari
d’actuacions que determinés el Consorci.
El Consorci, en l’àmbit territorial de la ciutat
de Barcelona, ha assumit de forma efectiva
les competències que la normativa vigent
atribueix a l’Administració educativa en matèria
d’educació complementària i extraescolar i en
la reglamentació i la gestió del transport, del
menjador i d’altres serveis escolars, per Acord
de Govern de 15 de maig de 2007.
Com a continuació d’aquest procés, el
Consell de Direcció del Consorci, en sessió
de 26 de juliol de 2007, ha acordat instar les
administracions consorciades per tal d’assumir de forma efectiva les competències i les
funcions, de l’article 3.2.b) dels estatuts del
Consorci, relatives a la creació, en el marc
de la planificació general, la construcció i les
obres de reforma, d’ampliació i millora dels
centres docents públics, llevat dels universitaris, d’acord amb el que estableix l’article 61
de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la
Carta Municipal de Barcelona.
Així mateix, acorda fer efectiva la delegació
de les competències de l’article 3.3 dels Estatuts del Consorci, sobre la conservació, el manteniment i la vigilància dels edificis destinats a
centres docents públics d’educació secundària
obligatòria i postobligatòria, educació primària,
educació infantil i educació d’ensenyaments de
règim especial i d’educació d’adults.
Atès que l’exercici per part del Consorci
d’aquestes funcions afecta mitjans humans
i materials;
A proposta del conseller d’Educació, el
Govern

Barcelona, 5 de novembre de 2007
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(07.312.043)

ACORD GOV/129/2007, de 6 de novembre,
relatiu a l’exercici efectiu de les competències assumides pel Consorci d’Educació de
Barcelona en virtut de l’Acord subscrit entre
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Barcelona de 19 d’octubre de 2006.
El Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, en la sessió de 27 de juny
de 2006, va acordar assumir les competències
i les funcions corresponents a les àrees d’actuació previstes a l’article 3.2.b), e), g), h) i i)
dels Estatuts aprovats pel Decret 84/2002, de
5 de febrer, i assumir, per delegació, les competències de l’article 3.3 d’aquests Estatuts,
en ambdós supòsits de forma progressiva, a
partir de l’1 de setembre de 2006, d’acord
amb un calendari que concretarà el Consell
de Direcció del Consorci a proposta d’una
comissió de treball.
Per Acord entre la Generalitat de Catalunya
i l’Ajuntament de Barcelona, subscrit en data
19 d’octubre de 2006, per a l’assumpció de
funcions d’ambdues administracions per part del

Acorda:
—1 El Consorci d’Educació, en l’àmbit territorial de la ciutat de Barcelona, assumeix,
de forma efectiva, les competències que la
normativa vigent atribueix a l’Administració
educativa, recollides a l’article 3.2.b) dels Estatuts del Consorci, relatives a la creació, en el
marc de la planificació general, la construcció i
les obres de reforma, d’ampliació i millora dels
centres docents públics, llevat dels universitaris, d’acord amb el que estableix l’article 61
de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la
Carta Municipal de Barcelona en els termes
que s’estableixen a aquest Acord, a partir de
l’1 de novembre de 2007.
Les obres d’execució plurianual que estiguin
licitades o en fase de licitació en la data de signatura d’aquest Acord, pel que fa a l’execució
i fins a la recepció final de l’obra, es seguiran
gestionant pel Departament d’Educació, sens
perjudici de la participació del Consorci d’Educació en el seu seguiment.
Així mateix, en relació a la construcció de
nous centres educatius, es mantindrà en el Departament d’Educació el model de finançament
i gestió de la construcció quan aquesta sigui
mitjançant ICF Equipaments SAU. El Consorci
d’Educació participarà, com a observador,
en el procés de licitació, i participarà en el
seguiment de la construcció de nous centres
educatius a la ciutat de Barcelona.
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—2 Fer efectiva la delegació al Consorci,
en l’àmbit territorial de la ciutat de Barcelona,
de les competències que la normativa vigent
atribueix a l’Administració educativa, recollides
a l’article 3.3 dels Estatuts del Consorci, sobre
la conservació, el manteniment i la vigilància
dels edificis destinats a centres docents
públics d’educació secundària obligatòria i
postobligatòria, educació primària, educació
infantil i educació d’ensenyaments de règim
especial i d’educació de persones adultes,
en els termes que s’estableixen en aquest
Acord.
—3 Mantenir l’actual model de gestió econòmica, d’assignació de recursos des del
Departament d’Educació als centres afectats
d’educació secundària i d’ensenyaments de
règim especial i postobligatoris en les matèries
pròpies gestionades a través de les despeses
de funcionament del centre.
—4 Amb efectes de l’1 de novembre de
2007, s’adscriu al Consorci d’Educació de
Barcelona el personal que resulta afectat per
l’assumpció de les competències recollides
en l’apartat 1 d’aquest Acord, el qual figura a
l’annex. El Departament d’Educació abonarà
les retribucions d’aquest personal fins al moment en què es faci efectiu el corresponent
traspàs pressupostari.
—5 A partir de l’1 de gener de 2008, i en
exercicis pressupostaris futurs, els imports
corresponents al cost de les retribucions
d’aquests llocs de treball s’incorporaran a
la partida del pressupost corresponent al
Consorci.
Així mateix, a partir de l’exercici pressupostari corresponent a l’any 2008, la Llei de pressupostos haurà de preveure l’increment de la
partida del Consorci d’Educació de Barcelona a
l’efecte que pugui atendre les obligacions que
comporta l’exercici efectiu de les competències
que són objecte d’aquest Acord.
—6 Donar publicitat d’aquest Acord al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 6 de novembre de 2007
Laia Bonet Rull
Secretària del Govern

Annex
Relació de llocs de treball que ocupa el personal
d’administració i serveis que resulta afectat
per les competències assumides pel Consorci
d’Educació de Barcelona

Grup: B
Nivell: 20.1
Codi del lloc: 0265690
Nom del lloc: Diplomat/ada arquitecte tècnic/a.

Grup: B
Nivell: 20.1
Codi del lloc: 0040410
Nom del lloc: Diplomat/ada arquitecte tècnic/a.

Grup: D.
Nivell: 12.
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Codi del lloc: 0040840.
Nom del lloc: Auxiliar administratiu/iva.
(07.299.132)

RESOLUCIÓ EDU/3424/2007, de 6 de
novembre, per la qual es dóna publicitat a
l’Addenda al conveni de col·laboració entre el
Ministeri d’Educació i Ciència i el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per
a l’aplicació de diversos programes de suport
a centres d’educació primària i d’educació
secundària (Pla PROA), durant l’any 2007.
S’ha signat una Addenda al conveni de col·
laboració entre el Ministeri d’Educació i Ciència
i el Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, per a l’aplicació de diversos
programes de suport a centres d’educació
primària i d’educació secundària (Pla PROA),
durant l’any 2007.
Ateses les previsions de l’article 8.2 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i de
procediment administratiu comú, i de l’article
9 del Decret 52/2005, de 5 d’abril, de creació
i regulació del Registre de convenis de col·
laboració i cooperació, sobre la publicació al
DOGC dels convenis de col·laboració amb
l’Administració de l’Estat,
Resolc:
Fer pública l’Addenda al conveni de col·
laboració entre el Ministeri d’Educació i Ciència
i el Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, per a l’aplicació de diversos
programes de suport a centres d’educació
primària i d’educació secundària (Pla PROA),
durant l’any 2007, que es transcriu com annex
a aquesta Resolució.
Barcelona, 6 de novembre de 2007
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Annex

Addenda al conveni de col·laboració entre el
Ministeri d’Educació i Ciència i el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya per
a l’aplicació de diversos programes de suport
a centres d’Educació primària i d’Educació
secundària (pla proa), durant l’any 2007.
Madrid, 16 d’octubre de 2007
Reunits
D’una part l’Excma. Sra. Mercedes Cabrera
Calvo-Sotelo, com a Ministra d’Educació i
Ciència, en virtut del Reial decret 464/2006,
de 10 d’abril, i en ús de la competència establerta en la disposició addicional tretzena
de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.
De l’altra part, l’Honorable senyor Ernest
Maragall i Mira, Conseller d’Educació, en nom
i representació de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb les atribucions atorgades per la

Llei 13/1989 de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Exposen
Que amb data dotze de desembre de 2005,
el Ministeri d’Educació i Ciència i la Comunitat
Autònoma de Catalunya van subscriure un
Conveni per al desenvolupament de Programes de suport a centres d’Educació Primària i
d’Educació Secundària, en la base vuitena del
qual es determinava el seu caràcter indefinit,
llevat revisió o denúncia expressa d’una de les
parts, i la determinació per períodes anuals de
les actuacions que en cada cas s’acordessin,
mitjançant la subscripció de la corresponent
Addenda.
De conformitat amb això, ambdues parts
acorden que el Programa de suport a centres
d’Educació Primària i d’Educació Secundària
es desenvoluparà durant l’any 2007 d’acord
amb les dades i les aportacions que s’indiquen
en les següents
Clàusules
Primera. Nombre de centres participants
en l’any 2007.
El Programa d’acompanyament escolar (Programa de reforç o d’acompanyament escolar
en el conveni) es desenvoluparà en el segon
i el tercer trimestre del curs 2006-2007 en
64 centres d’Educació Primària. En el primer
trimestre del curs 2007-2008 s’implantarà en
81 centres d’Educació Primària que juntament
amb els 64 del curs anterior constituiran un
total de 145 centres inclosos en el programa
esmentat.
El Programa d’acompanyament escolar (Programa de reforç o d’acompanyament escolar
en el conveni) es desenvoluparà en el segon
i el tercer trimestre del curs 2006-2007 en 36
centres d’Educació Secundària. En el primer
trimestre del curs 2007-2008 s’implantarà
en altres 35 centres d’Educació Secundària
que juntament amb els 36 del curs anterior
constituiran un total de 71 centres inclosos
en el programa esmentat.
El Programa de suport i reforç escolar (
programa de suport en el conveni) a centres
de secundària es desenvoluparà en el segon
i el tercer trimestre del curs 2006-2007 en 35
centres d’Educació Secundària. En el primer
trimestre del curs 2007-2008 s’implantarà
en 43 centres d’Educació Secundària que,
juntament amb els 35 del curs anterior constituiran un total de 78 centres inclosos en el
programa esmentat.
Segona. Aportacions econòmiques durant
l’any 2007.
a) Els compromisos d’aportació econòmica
de les administracions signants per al compliment del present Conveni, durant l’any 2007
ascendeixen a un total de 7.817.856 euros.
b) El Ministeri d’Educació i Ciència aportarà
l’any 2007 la quantitat total de 3.908.928
euros a càrrec de l’aplicació pressupostària
18.11.322G.450, del corresponent Pressupost
de Despeses del Departament.
c) El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya aportarà l’any 2007
la quantitat complementària que resulti, en
concepte de cofinançament, fins a un màxim
de 3.908.928 euros, a càrrec dels programes de despesa EN06 D/226000800/4240,
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EN01 D/130000100/1210, EN01
D/130000200/1210,
EN01 D/150000100/1210, EN01
D/160000100/1210, EN03 D/120000100/4210
i EN03 D/121000100/4210 del pressupost de
la Generalitat de Catalunya per a l’exercici
2007.
Tercera. Instrumentalització del pagament
El Ministeri d’Educació i Ciència procedirà
a transferir a la Generalitat de Catalunya, a la
signatura de la present Addenda, l’aportació
econòmica corresponent a l’any 2007, prevista
en la clàusula segona, apartat b) d’aquesta
Addenda.
A efectes de la justificació del lliurament,
la Generalitat de Catalunya arreplegarà la
documentació corresponent al desenvolupament dels programes i a la justificació de la
despesa, de conformitat amb allò establert
per a les comunitats autònomes a l’article 86
de la Llei 47/2003, de 26 de novembre de la
Llei general pressupostària.
Quarta. Finançament pel Fons Social
Europeu
Atès que els programes objecte d’aquesta
addenda, dirigits a l’alumnat de l’Educació
Secundària Obligatòria, s’inscriuen en les
actuacions del programa operatiu del Fons
Social Europeu que el Ministeri d’Educació i
Ciència desenvolupa, el Departament d’Educació haurà d’aportar un certificat en el qual
es justifiqui que ha estat complerta la finalitat
per a la qual es va subscriure l’addenda en
els programes dirigits a l’alumnat d’Educació
Secundària Obligatòria, així com l’elaboració
d’un dossier que contingui els oportuns documents justificatius de la despesa. Així mateix
haurà d’incloure el logotip del Fons Social
Europeu i la constància explícita de l’esmentat
cofinançament en els documents, fulletons i
publicacions que es realitzin en el compliment
dels objectius del mateix.
D’acord amb el Reglament (CE) núm.
1083/2006 del Consell, d’11 de juliol de
2006 i el Reglament núm. 1828/2006, de la
Comissió, de 8 de desembre de 2006, s’haurà
de conservar in situ la documentació referida
al desenvolupament dels programes dirigits a
l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria
objecte d’aquesta addenda (llistats d’alumnes, de professors i d’altres professionals
que han participat en el desenvolupament
dels programes, relació d’actuacions, etc.) a
fi que es trobin a disposició de les autoritats
de gestió, certificació o auditoria del Fons
Social Europeu.
En l’execució dels Programes seran d’aplicació les bases acordades al Conveni subscrit
en data dotze de desembre de 2005.
Pel Ministeri d’Educació i Ciència,
La ministra d’Educació i Ciència
Signat: Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo
Per la Generalitat de Catalunya,
El conseller d’Educació i Universitats
Signat: Ernest Maragall i Mira
(07.310.113)

Núm. 1163

RESOLUCIÓ EDU/3426/2007, de 5 de novembre, de modificació del concert educatiu
del centre docent privat Sant Gabriel, de Sant
Adrià de Besòs.
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, per la qual es
resol amb caràcter provisional la renovació dels
concerts educatius de centres docents privats
per als nivells obligatoris i per als ensenyaments
d’educació infantil es van concertar 2 unitats
de primer curs, 2 unitats de segon curs i 2
unitats de tercer curs d’educació infantil al
centre docent privat Sant Gabriel, de Sant
Adrià de Besòs, amb codi 08025174, per un
període de quatre anys, a partir de l’inici del
curs escolar 2006/07.
Per la Resolució EDU/946//2007, de 23
de març (DOGC núm. 4856, de 4.4.2007),
es van resoldre 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, la qual es va elevar a
definitiva per la Resolució EDU/1666/2007,
d’1 de juny (DOGC núm. 4900, de 8.6.2007).
El concert del centre docent Sant Gabriel,
de Sant Adrià de Besòs, no va ser objecte
de modificació, atès que aquest centre no
havia efectuat cap sol·licitud de modificació
del concert vigent.
No obstant això, d’acord amb l’informe de la
inspecció d’educació de 15 d’octubre de 2007,
les necessitats d’escolarització del municipi de
Sant Adrià de Besòs fan necessari incrementar
una unitat en el primer curs d’educació infantil
de segon cicle d’aquest municipi, atès que
l’oferta inicial de places escolars d’aquesta
zona d’escolarització no ha sigut suficient per
atendre totes les sol·licituds de matrícula.
El centre docent privat Sant Gabriel, de
Sant Adrià de Besòs, disposa per Resolució
EDU/2936/2007, de 25 de setembre (DOGC
núm. 4983, de 8.10.2007), d’autorització per
impartir 7 unitats d’educació infantil de segon
cicle, i va sol·licitar l’increment del concert
corresponent.
En conseqüència i a proposta de la Direcció
General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:
—1 Modificar el concert educatiu d’educació
infantil de segon cicle del centre docent privat
Sant Gabriel, de Sant Adrià de Besòs, amb
codi 08025174, en els termes que consten en
l’annex d’aquesta resolució i per un període
de 3 anys.
—2 Aquesta Resolució té efectes des de
l’inici del curs escolar 2007-2008 i 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, 5 de novembre de 2007
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Acord:
—1 Ratificar el cessament de Maria Serrahima
Sugrañes com a membre titular del Consell de
Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona,
en representació de la Generalitat.
—2 Ratificar el nomenament de Josefa
Beltran Bertomeu, directora del Programa de
descentralització del Departament d’Educació,
com a membre titular del Consell de Direcció
del Consorci d’Educació de Barcelona, en
representació de la Generalitat.
—3 Donar publicitat d’aquest Acord al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 6 de novembre de 2007
Laia Bonet Rull
Secretària del Govern
(07.296.001)

Annex

EINF: educació infantil.
EINF: N1 - N2 - N3.
N1: unitats concertades de primer curs d’educació infantil de segon cicle.
N2: unitats concertades de segon curs d’educació infantil de segon cicle.
N3: unitats concertades de tercer curs d’educació infantil de segon cicle.

Serveis territorials: Barcelona II (comarques)
Municipi: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).
Denominació: Sant Gabriel.
Codi: 08025174.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 3-2-2.
(07.309.163)

ACORD GOV/130/2007, de 6 de novembre,
pel qual es ratifica el nomenament i cessament d’un membre del Consell de Direcció
del Consorci d’Educació de Barcelona en
representació de la Generalitat.
L’article 9 dels Estatuts del Consorci
d’Educació de Barcelona, aprovats pel Decret
84/2002, de 5 de febrer, estableix que el Consell de Direcció del Consorci es composa del
president o la presidenta, designat pel conseller
d’Educació, del vicepresident o vicepresidenta,
designat per l’alcalde de Barcelona, de cinc
membres en representació de la Generalitat de
Catalunya, i de tres membres en representació
de l’Ajuntament de Barcelona.
Per Acord GOV/3/2007, de 16 de gener
(DOGC núm. 4086, de 24.1.2007), es va
ratificar el nomenament de la presidència i
dels membres que formen part del Consell de
Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona
en representació de la Generalitat.

EDICTE de 9 de novembre de 2007, pel qual
es notifica el plec de càrrecs formulat en la
tramitació de l’expedient disciplinari incoat
per la Resolució de 22 d’agost de 2007 a la
senyora Anna Maria Gomà Stinchi.
Atès que no ha estat possible notificar el
plec de càrrecs formulat en la tramitació de
l’expedient disciplinari incoat per resolució de
22 d’agost de 2007, de la secretària general
del Departament d’Educació, a la funcionària
del cos administratiu Sra. Anna Mª. Gomà
Stinchi, DNI 38490955H, domiciliada a Mollet,
es notifica a la persona interessada que, en
aplicació del que disposa l’article 59.5 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada
por la Llei 4/1999, de 13 de gener, el plec de
càrrecs és a la seva disposició a les oficines
de la Subdirecció General de la Inspecció de
Serveis del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, Via Augusta, 202226, planta 5B, 08021 Barcelona, de dilluns
a divendres en horari d’oficina.
Passats deu dies, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC,
se seguiran les actuacions oportunes d’acord
amb la normativa vigent.
Barcelona, 9 de novembre de 2007
Francesca Roget Paijà
Instructora de l’expedient
(07.313.165)

Per Resolució del conseller d’Educació
de 16 d’octubre de 2007 ha cessat i s’ha
nomenat un membre del Consell de Direcció
del Consorci.

ORDRE EDU/410/2007, de 12 de novembre,
per la qual es modifica l’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 complementari per a l’alumnat
d’educació primària i secundària obligatòria
escolaritzat en centres sostinguts amb fons
públics durant el curs 2007-2008 (DOGC núm.
4989, de 17.10.2007).

De conformitat amb l’exposat, a proposta
del conseller d’Educació, el Govern adopta
el següent

Mitjançant el conveni subscrit amb el Ministeri d’Educació i Ciència i la Generalitat
de Catalunya per al finançament dels llibres
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i altre material didàctic en els nivells obligatoris de l’ensenyament per al curs acadèmic
2007-2008, s’acorda que la corresponent
convocatòria s’ha d’adjudicar d’acord amb el
criteri de renovació, el qual s’aplica als alumnes
que no canviïn de nivell educatiu.
Atès que la convocatòria d’ajuts per a
l’adquisició de llibres de text i material didàctic
complementari per a l’alumnat d’educació
primària i secundària obligatòria escolaritzat
en centres sostinguts amb fons públics
durant el curs 2007-2008, no ha concretat
aquest criteri;
I atès que s’ha detectat una errada en l’article 8 del text de l’esmentada convocatòria,
relativa a la denominació del lloc de treball del
secretari de l’òrgan de selecció;
A proposta de la directora general d’Atenció
a la Comunitat Educativa, és procedent modificar l’Ordre EDU/362/2007 esmentada.
En conseqüència,

Ordeno:
Article 1. Es modifica el punt primer de l’article
3 de l’Ordre EDU/362/2007, el qual queda
redactat de la següent manera:
“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, si no canvien de nivell educatiu. A aquests efectes,
es considera que integren nivell educatiu els
següents cursos:
”Nivell de primària. Els cursos primer a sisè
d’Educació Primària.

”Nivell de secundària: Els cursos primer a
quart d’Educació Secundària Obligatòria.”
Article 2. Es modifica el darrer paràgraf del
punt 1 de l’article 8 de l’Ordre EDU/362/2007, el
qual queda redactat de la següent manera:
“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 d’Alumnes dels Serveis Territorials
d’Educació corresponents, el qual actuarà
com a secretari de l’òrgan col·legiat.”
Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via
administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al 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 el conseller
d’Educació, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons
el que disposen els articles 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, 12 de novembre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(07.316.121)

RESOLUCIÓ EDU/3446/2007, de 13 de
novembre, per la qual es disposa el trasllat
de domicili del col·legi d’educació infantil i
primària Sant Nicolau, de Canyelles.
El col·legi d’educació infantil i primària Sant
Nicolau, de Canyelles, amb codi de centre
08015399, ha estat ubicat provisionalment
a l’edifici situat al c. Romanguer, 16, de
Canyelles (Garraf).
Atès que ja es disposa de les instal·lacions
del nou edifici expressament adequat a la
finalitat docent, d’acord amb els informes
emesos pels Serveis Territorials d’Educació
corresponents,
Resolc:
—1 Traslladar el col·legi d’educació infantil i
primària Sant Nicolau, de Canyelles, amb codi
de centre 08015399, al passeig de la Zona
Esportiva, s/n, de Canyelles, amb efectes
acadèmics i administratius des de l’inici del
curs escolar 2007-2008.
—2 Els Serveis Territorials d’Educació a
Barcelona II (comarques) prendran les mesures necessàries per a l’execució del que
disposa aquesta Resolució.
Barcelona, 13 de novembre de 2007
Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu
(07.317.032)
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