
4937

Núm. 1164

FULL DE DISPOSICIONS
 I ACTES ADMINISTRATIUS

D’EDUCACIÓ

Adreça Internet: http://www.gencat.net/educacio/depart/indnorma.htm

Generalitat de Catalunya
Departament
d’Educació

Núm. 1164, any XXV, novembre 2007

SUMARI

RESOLUCIÓ EDU/3459/2007, de 5 
de novembre, per la qual s’autoritza 
el cessament d’activitats de la llar 
d’infants privada Flapi, de Sant Feliu 
de Llobregat. (DOGC núm. 5012, de
20.11.2007). .........................................  4937

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Reso-
lució EDU/922/2007, de 5 de març, 
per la qual s’autoritza la modificació 
de l’autorització d’obertura del centre 
docent privat Joan XXIII, de Tarragona 
(DOGC núm. 4855, pàg. 12268, de 
3.4.2007). (DOGC núm. 5012, de
20.11.2007). .........................................  4938

ORDRE EDU/413/2007, de 12 de 
novembre, de convocatòria pública 
per a la concessió d’ajuts a joves que 
realitzen plans de transició al treball 
durant el període octubre-desem-
bre de 2007. (DOGC núm. 5013, de
21.11.2007). .........................................  4938

ANUNCI pel qual es fa pública la 
licitació d’un contracte de servei de 
neteja dels serveis territorials del Depar-
tament d’Educació a Girona, al Vallès 
Occidental i al Baix Llobregat-Anoia 
(exp. 0022/08). (DOGC núm. 5013, de
21.11.2007). .........................................  4939

ANUNCI pel qual es fa pública la licita-
ció d’un contracte de servei de neteja 
del Complex Educatiu de Tarragona 
(exp. 0005/08). (DOGC núm. 5013, de
21.11.2007). .........................................  4940

ORDRE EDU/416/2007, de 13 de 
novembre, per la qual es modifica 
l’article 5 de l’Ordre ENS/193/2002, 
de 5 de juny, per la qual es regula la 
formació pràctica a centres de treball i 
els convenis de col·laboració amb em-
preses i entitats. (DOGC núm. 5014, de
22.11.2007). .........................................  4941

RESOLUCIÓ EDU/3504/2007, de 
14 de novembre, per la qual es dóna 

publicitat a la Resolució de 16 d’oc-
tubre de 2007, del recurs de repo-
sició interposat per la titularitat del 
centre docent privat concertat EFA 
Quintanes, de les Masies de Voltregà, 
contra la Resolució EDU/1940/2007, 
de 25 de juny. (DOGC núm. 5014, de
22.11.2007). .........................................  4941

RESOLUCIÓ EDU/3509/2007, de 
14 de novembre, sobre els concerts 
educatius dels centres docents pri-
vats Educem i Educem II, ambdós 
de Granollers. (DOGC núm. 5014, de
22.11.2007). .........................................  4942

RESOLUCIÓ EDU/3523/2007, de 16 
de novembre, de modificació de la 
Resolució EDU/3186/2007, de 18 d’oc-
tubre, de regulació de l’opció per un 
informe de valoració dels coneixements 
relacionats amb la unitat didàctica que 
substitueix la part B.2 de la prova en 
la convocatòria de proves per a la pro-
visió de places de funcionaris docents 
de l’any 2008. (DOGC núm. 5015, de
23.11.2007). .........................................  4942

ORDRE EDU/427/2007, de 20 de 
novembre, per la qual es convoca con-
curs públic per a la concessió d’ajuts 
individuals al professorat per participar 
en cursos d’especialització, màsters, 
cursos de postgrau i altres activitats 
de formació permanent, durant el curs 
2006-2007. (DOGC núm. 5016, de
26.11.2007). .........................................  4943

ANUNCI pel qual es fan públiques 
diverses adjudicacions definitives de 
contractes. (DOGC núm. 5016, de
26.11.2007). .........................................  4945

ANUNCI pel qual es fan públiques 
diverses adjudicacions definitives de 
contractes. (DOGC núm. 5016, de
26.11.2007). .........................................  4946

RESOLUCIÓ de 15 de novembre 
de 2007 per la qual s’aproven les 
instruccions per a formalitzar els do-
cuments d’avaluació de l’educació pri-
mària per al curs 2007-2008.  ................ 4947

RESOLUCIÓ de 15 de novembre 
de 2007 per la qual s’aproven les 
instruccions per a formalitzar els do-
cuments d’avaluació de l’educació 
secundària obligatòria per al curs
2007-2008. . ......................................... 4948

RESOLUCIÓ EDU/3459/2007, de 5 de no-
vembre, per la qual s’autoritza el cessament 
d’activitats de la llar d’infants privada Flapi, de 
Sant Feliu de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud formulada al 
Departament d’Educació per la representant 
de la llar d’infants privada Flapi, de Sant Feliu 
de Llobregat, en petició d’autorització de ces-
sament d’activitats, 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, 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,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de 
la llar d’infants privada Flapi, de Sant Feliu de 
Llobregat, les dades bàsiques de la qual són:
Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Denominació: Flapi.
Codi: 08048411.
Titular: Guardería Infantil Flapi, SCL.
NIF del titular: G58214578.

El cessament d’activitats té efectes a la fi 
del curs 2006-2007.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós 
administratiu, davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la seva publicació 
al DOGC, de conformitat amb el que preveu 
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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 admi-
nistratiu, 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 
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.

Sant Feliu de Llobregat, 5 de novembre de 
2007

p. D. (Resolució EDU/4208/2006, 
DOGC de 22.12.2006)

Olga Adroher i Boter
Directora dels Serveis Territorials 
al Baix Llobregat-Anoia

(07.309.154)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució 
EDU/922/2007, de 5 de març, per la qual 
s’autoritza la modificació de l’autorització 
d’obertura del centre docent privat Joan XXIII, 
de Tarragona (DOGC núm. 4855, pàg. 12268, 
de 3.4.2007).

Havent observat una errada a l’annex de 
la Resolució EDU/922/2007, de 5 de març, 
publicada en el DOGC núm. 4855, pàg. 
12268, de 3.4.2007, se’n detalla l’oportuna 
correcció:

A la pàgina 12268, a l’annex, on diu:
“Educació infantil:
”Educació infantil de primer cicle: 6 unitats 

amb 82 llocs escolars.
”Educació infantil de segon cicle: 9 unitats 

amb 225 llocs escolars”,
ha de dir:

“Educació infantil de segon cicle: 9 unitats 
amb 225 llocs escolars”.

Barcelona, 12 de novembre de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.316.132)

ORDRE EDU/413/2007, de 12 de novembre, 
de convocatòria pública per a la concessió 
d’ajuts a joves que realitzen plans de transició 
al treball durant el període octubre-desembre 
de 2007.

Els plans de transició al treball són accions 
formatives que el Departament d’Educació 
desenvolupa des de l’any 1986.

Aquestes accions estan incloses en el marc 
dels programes de garantia social, la regulació 
bàsica dels quals es recull al Decret 123/2002, 
de 16 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació 
general dels programes de garantia social a 
Catalunya.

Atès que aquests plans s’adrecen a joves 
que no van assolir els objectius de l’educa-
ció secundària obligatòria, i que, en alguns 
casos, es troben en entorns socioeconòmics 
desfavorits i presenten una situació d’especial 
necessitat econòmica, s’ha considerat conve-
nient subvencionar les despeses de transport 
i manutenció que els suposa la realització 
d’aquests plans de transició al treball fora o 
allunyat del lloc de residència.

De conformitat amb el que estableix la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions, i el capítol IX del Text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a 
proposta de la Direcció General d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a la conces-

sió d’ajuts a alumnes que realitzen plans de 
transició al treball durant el període octubre-
desembre de 2007.

Article 2
Aprovar les bases que regeixen aquesta 

convocatòria, les quals s’estableixen a l’annex 
1 d’aquesta Ordre.

Article 3
Destinar a la concessió d’aquests ajuts 

un import total màxim de 25.500,00 eu-
ros, a càrrec de la posició pressupostària 
D/480000100/4250 del centre gestor EN05 
del pressupost vigent.

Article 4
Les sol·licituds es podran presentar des de 

l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al 
DOGC fins al 27 de novembre de 2007.

Article 5
La justificació de l’aplicació dels fons a 

l’objecte subvencionat, es farà d’acord amb 
el que consta a la base 4.

Article 6
Es delega en el director general d’Ense-

nyaments Professionals, Artístics i Especia-
litzats la competència per resoldre aquesta 
convocatòria.

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

Així mateix, podran interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va 
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons 
el que disposen els articles 116 i 117 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 12 de novembre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX 1

Bases

1. Objecte i import màxim de l’ajut
L’objecte d’aquests ajuts és reduir el cost de 

transport i manutenció en el període de formació 
teòrica als joves inscrits en plans de transició 
al treball durant el curs 2007-2008.

L’import màxim de l’ajut per persona serà 
de 200,00 euros.

2. Persones beneficiàries
Poden ser beneficiaris dels ajuts esmentats 

els joves que estan realitzant plans de transició 
al treball durant el període octubre-desembre 
de 2007, i que reuneixin els requisits de trobar-
se en una circumstància familiar econòmica-
ment desfavorida i viure allunyats del centre 
on es realitza la formació.

3. Requisits dels beneficiaris
3.1 Sense perjudici del que estableix la 

base anterior, els beneficiaris han de complir 
els requisits següents:

a) Estar al corrent de les obligacions tribu-
tàries davant l’Estat i la Generalitat, i de les 
obligacions davant la Seguretat Social.

b) No trobar-se en cap de les circumstàncies 
previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, 
que impossibiliten per ser beneficiari de la 
subvenció.

3.2 Els requisits establerts al punt anterior 
no seran exigits als sol·licitants que siguin 
menors d’edat.

4. Sol·licituds i documentació
4.1 Les sol·licituds, segons el model que 

consta a l’annex 2 d’aquesta Ordre, s’han 
d’adreçar al director general d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats i s’han 
de presentar al Departament d’Educació, Di-
recció General d’Ensenyaments Professionals, 
Artístics i Especialitzats (Servei de Programes 
de Transició), Via Augusta, 202, 1B, 08021 
Barcelona, directament, o per qualsevol dels 
mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú. Quan la sol·licitud es 
presenti en les oficines de correus s’haurà de 
fer en un sobre obert, per tal que sigui datada 
i segellada abans de ser certificada.

4.2 A la sol·licitud s’ha d’adjuntar un 
informe del tècnic municipal adscrit al pla de 
transició al treball, on constarà la valoració de 
la situació familiar i econòmica de la persona 
sol·licitant, el programa en el qual està ins-
crita, l’aprofitament de la formació i els dies 
d’assistència al curs.

També caldrà adjuntar el certificat de convi-
vència on figuri el nombre de membres de la 
família. Es presentarà, si escau, el certificat de 
família nombrosa i el certificat d’altres circums-
tàncies especials que afectin la renda familiar.
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4.3 El requisit d’estar al corrent de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social s’acredita mitjançant la declaració 
responsable que consta en els formularis de 
sol·licitud i acceptació de l’ajut, i mitjançant 
la presentació de les certificacions positives 
emeses pels òrgans competents en el moment 
del pagament de la subvenció.

No obstant això, la sol·licitud de l’ajut 
implica l’autorització a l’Administració de la 
Generalitat per a la funció de comprovació 
de les dades corresponents a les obliga-
cions tributàries, davant de l’Estat i de la 
Generalitat.

4.4 Només en el supòsit que la beca 
sigui formulada per persones que formin part 
d’unitats familiars de les quals les administra-
cions tributàries no disposin de dades, serà el 
propi sol·licitant qui haurà d’aportar informació 
fefaent sobre la situació econòmica de renda i 
patrimoni de la seva unitat familiar, denegant-se 
la beca en cas contrari.

5. Comissió de selecció
Les sol·licituds presentades seran avalu-

ades per una comissió de selecció nome-
nada pel director general d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats, que 
estarà formada pel subdirector general de 
Programes i Recursos, la cap del Servei de 
Programes de Transició, la cap del Servei 
de Gestió Econòmica Administrativa, un 
tècnic col·laborador de la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 
Especialitzats i un tècnic docent.

6. Criteris de concessió
Seran criteris preferents de concessió dels 

ajuts:
a) Valoració de la situació econòmica familiar 

dels sol·licitants, acreditada amb la declaració de 
la renda de l’any 2006 dels membres de la familia 
que obtinguin ingressos, i amb el certificat de 
convivència on figuri el nombre de membres de 
la familia. Es consideren membres computables 
de la unitat familiar a efectes de l’atorgament 
de l’ajut: pare, mare, tutor/a, germans solters 
menors de 25 anys, germans majors de 25 anys 
només en cas de discapacitat física, psíquica 
o sensorial i ascendents que justifiquin la seva 
convivència. En cas de divorci, separació legal 
o de fet, no és membre computable l’excònjuge 
que no convisqui amb el sol·licitant (encara que 
s’hagi d’incloure la seva contribució econòmica). 
Nogensmenys, sí serà membre computable el 
nou cònjuge o unió d’anàloga relació, així com 
les seves rendes.

No es concedirà l’ajut en aquells casos en 
què els ingressos familiars superin els límits 
següents:

Família d’un membre: 10.655,00 euros.
Família de dos membres: 18.212,00 eu-

ros.
Família de tres membres: 24.714,00 eu-

ros.
Família de quatre membres: 29.507,00 

euros.
Família de cinc membres: 32.818,00 

euros.
Família de sis membres: 35.406,00 euros.
Família de set membres: 37.958,00 euros.
Família de vuit membres: 40.500,00 eu-

ros.
A partir del vuitè membre s’afegiran 2.459,00 

euros per cadascun dels nous.

b) Valoració del progrés pedagògic dins 
del pla de transició al treball, segons informe 
del/de la tutor/a del programa.

c) Percentatge d’assistència al curs, amb 
un mínim del 70%.

d) Cost de desplaçament per cobrir la distàn-
cia del domicili al centre on realitza la formació 
teòrica, acreditat mitjançant justificant de des-
pesa de transport públic. Només es considerarà 
la despesa en vehicle privat si no hi ha transport 
públic per realitzar el recorregut.

7. Resolució
7.1 El director general d’Ensenyaments 

Professionals, Artístics i Especialitzats resol-
drà, per delegació, aquesta convocatòria en 
el termini màxim d’un mes a comptar des de 
l’endemà de la data de finalització del termini 
de presentació de sol·licituds.

7.2 La Resolució es notificarà a les persones 
interessades, i indicarà si exhaureix o no la via 
administrativa, els possibles recursos que s’hi 
podran interposar, els òrgans davant els quals 
es podran interposar i els terminis per fer-ho.

7.3 En qualsevol cas, les sol·licituds 
presentades s’entendran desestimades si 
no recau resolució expressa en el termini de 
6 mesos a comptar des de l’endemà de la 
finalització del termini de presentació de les 
sol·licituds.

8. Incompliment
La inexactitud de les dades aportades o 

l’incompliment per part de les persones be-
neficiàries d’alguna de les obligacions que es 
deriven de la concessió de la subvenció, podrà 
donar lloc a la revocació de l’import atorgat.

9. Pagament
Un cop signada i notificada la resolució de 

concessió, es lliuraran les quantitats concedi-
des als alumnes beneficiaris.

10. Les persones beneficiàries estan obliga-
des a facilitar tota la informació requerida pels 
òrgans de control de l’Administració.

ANNEX 2

Model de sol·licitud

Dades de l’alumne/a:
Nom i cognoms:
DNI/NIF:
Adreça i codi postal:
Municipi i comarca:
Telèfon:
Localitat on realitzo el PTT:
Curs i PTT:
Dades bancàries:

Exposo:

1. Que estic realitzant com a alumne/a du-
rant aquest curs 2007-2008 un pla de transició 
al treball (PTT) en l’especialitat i localitat que 
figura a l’apartat de dades de l’alumne/a.

2. Que adjunto la documentació reque-
rida:

Informe del tècnic municipal adscrit al pla de 
transició al treball.
Altres:

Demano:

Que d’acord amb la convocatòria pública 
de data (indiqueu-la) DOGC núm.(indiqueu-lo) 
per a la concessió d’ajuts a joves que realitzen 

plans de transició al treball durant el període 
octubre-desembre de 2007 sigui admesa 
aquesta sol·licitud i que se m’atorgui l’ajut.

Declaro (en cas que no es tracti d’un me-
nor):

1. Que no em trobo en cap dels supòsits 
que impedeixen obtenir la condició de bene-
ficiari/ària d’acord amb allò establert a l’article 
13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.

2. Que estic al corrent de les obligacions 
tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de 
Catalunya i de les obligacions amb la Segu-
retat Social.

Localitat i data
Signatura

Sr. director general d’Ensenyaments Pro-
fessionals, Artístics i Especialitzats.

(07.316.143)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un 
contracte de servei de neteja dels serveis ter-
ritorials del Departament d’Educació a Girona, 
al Vallès Occidental i al Baix Llobregat-Anoia 
(exp. 0022/08).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 0022/08.

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

dels serveis territorials del Departament d’Edu-
cació a Girona, al Vallès Occidental i al Baix 
Llobregat-Anoia.

b) Termini d’execució: de l’1 de gener fins 
al 31 de desembre de 2008.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total màxim: 160.361,80 euros, IVA 

inclòs, desglossat en els següents preus per 
lot i amb els preus unitaris que s’especifiquen 
en el plec de prescripcions tècniques, supe-
ditat a la condició suspensiva d’existència 
de crèdit adequat i suficient al pressupost 
de 2008:

Lot 1: 29.615,04 euros, IVA inclòs.
Lot 2: 65.020,56 euros, IVA inclòs.
Lot 3: 65.726,20 euros, IVA inclòs.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup U, subgrup 1, categoria 

B (si es licita a la totalitat dels lots) o A (si es 
licita als lots 2 i 3). No s’exigeix classificació 
a les empreses que licitin per un import infe-
rior a 120.202,42 euros. No obstant, podran 
aportar la classificació empresarial fixada en 
aquest plec per substituir la documentació 
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acreditativa de la solvència econòmica, finan-
cera i tècnica.

Les empreses estrangeres comunitàries no 
classificades hauran de presentar els docu-
ments 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 i qualitat 

del servei: fins a 40 punts, 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: fins a 20 punts, des-
glossat 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 infor-
mació

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona 
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00 - 93.551.69.00 
Ext. 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 Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. 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 trame-

tre 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 anun-
ciar 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.

Barcelona, 5 de novembre de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.310.128)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un 
contracte de servei de neteja del Complex 
Educatiu de Tarragona (exp. 0005/08).

—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: 0005/08.

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

del Complex Educatiu de Tarragona, format per 
les següents unitats i centres docents:

Unitat de Gerència i Serveis Comuns
IES Pere Martell
IES del Complex Educatiu de Tarragona
Serveis Educatius del Tarragonès
b) Termini d’execució: de l’1 de gener al 31 

de desembre de 2008, exclosos els mesos 
de juliol (llevat el que s’estableix a la clàusula 
quarta del plec de prescripcions tècniques) 
i agost.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 614.256,00 euros, IVA inclòs.
Import mensual: mesos de gener a juny i de 

setembre a desembre: 60.885,60 euros, IVA in-
clòs; mes de juliol: 5.400,00 euros, IVA inclòs.

Import hora: 16,00 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: de 12.285,12 euros.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup U, subgrup 1, categoria 

D.
En el cas d’empreses licitadores no espa-

nyoles d’Estats membres de la Unió Europea 
o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu:

Relació dels principals serveis o treballs 
efectuats en els darrers 3 exercicis que 
inclogui import, dates i beneficiaris públics 
o privats.

Declaració del material, instal·lacions i quip 
tècnic del que disposi l’empresari per a la 
realització del contracte

Així com la solvència tècnica o empresarial 
indicada en la clàusula F del quadre de ca-
racterístiques tècniques del plec de clàusules 
administratives.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 50 punts.
b) Propostes d’optimització dels serveis de 

neteja: fins a 20 punts.
c) Forma de realització dels treballs: fins a 15 

punts, desglossat de la següent manera:
Mecanismes de supervisió dels treballs a 

realitzar: fins a 10 punts.
Altres elements oferts pel licitador: fins a 

5 punts.
d) Millores tècniques: fins a 15 punts, des-

glossat de la següent manera:
Major freqüència de les operacions a rea-

litzar: fins a 10 punts.
Prestacions addicionals: fins a 5 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona 
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00 - 93.551.69.00 
Ext. 3247

e) Telefax: 93.241.53.53
f) Adreça d’Internet: http://www10.gencat.

net/pls/ense_lici/p01.menu
g) Data límit d’obtenció de documents i 

informació: fins el 14 de desembre de 2007 
a les 14:00 hores.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: fins el 17 de 

desembre de 2007 a 14:00 hores. En el cas 
de que la publicació de l’anunci al DOGC i 
al Boletín Oficial del Estado sigui posterior al 
dia 30 de novembre de 2007, el termini per 
presentar la documentació quedarà automà-
ticament 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.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8 

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran tra-

metre 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, tele-
grama 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.
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d) Data: 21 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: 
8 de novembre de 2007.

Barcelona, 9 de novembre de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.318.011)

ORDRE EDU/416/2007, de 13 de novembre, 
per la qual es modifica l’article 5 de l’Ordre 
ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual 
es regula la formació pràctica a centres de 
treball i els convenis de col·laboració amb 
empreses i entitats.

Mitjançant l’Ordre ENS/193/2002, de 5 de 
juny, publicada al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya núm. 3567, de 14.6.2002, es 
va regular la formació pràctica a centres de 
treball i els convenis de col·laboració amb 
empreses i entitats.

En el desenvolupament d’aquesta Ordre s’ha 
posat de manifest la conveniència d’establir els 
termes de la col·laboració amb una precisió més 
gran, tot concretant les funcions que corres-
ponen al centre docent i les que corresponen 
a l’empresa o entitat col·laboradora.

De conformitat amb el procediment establert 
als articles 61 i següents de la Llei 13/1989, de 
14 de desembre, d’organització, procediment i 
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, amb el dictamen del Consell 
Escolar de Catalunya i amb el tràmit previ de 
consulta i participació amb els representants al 
servei de les administracions públiques;

D’acord amb el dictamen de la Comissió 
Jurídica Assessora;

A proposta de la Direcció General d’En-
senyaments Professionals, Artístics i Espe-
cialitzats,

Ordeno:

Article únic
Es modifica l’article 5 de l’Ordre ENS/193/2002, 

de 5 de juny, per la qual es regula la formació 
pràctica a centres de treball i els convenis de 
col·laboració amb empreses i entitats, que 
queda redactat de la manera següent:

“Article 5
”5.1 La formació pràctica en centres de tre-

ball es duu a terme mitjançant la col·laboració 
entre el centre docent i l’empresa o entitat 
col·laboradora.

”5.2 Correspon al centre docent la supervisió 
acadèmica, el seguiment acadèmic i l’avaluació 

acadèmica de la formació pràctica, que s’ha 
de realitzar, per a cada alumne o alumna, pel/ 
per la tutor/a de pràctiques del centre que li 
correspongui.

”5.3 Correspon a l’empresa o entitat col-
laboradora la direcció, la supervisió immediata, el 
seguiment en l’execució i la valoració, de la for-
mació pràctica en el centre de treball, conforme 
al pla d’activitats previst a l’article 7.1 d’aquesta 
Ordre, per la qual cosa ha de designar una 
persona responsable de pràctiques d’entre el 
seu personal. L’empresa té el deure de protecció 
de l’alumnat en formació pràctica.

”5.4 El centre docent i l’empresa o entitat 
col·laboradora duran a terme les actuacions 
oportunes per al correcte desenvolupament 
de la formació pràctica.

”En tot cas, el/la tutor/a de pràctiques del 
centre docent i la persona responsable de 
pràctiques es comunicaran periòdicament en 
relació al desplegament de la formació pràctica 
de cada alumne/a, mitjançant els canals que 
determinin.

”El centre docent i l’empresa o entitat col-
laboradora podran acordar la utilització de 
diferents mitjans de seguiment, més enllà de 
les visites del/de la tutor/a de pràctiques del 
centre docent al centre de treball. En tot cas 
hi haurà una visita inicial, una intermitja i una 
en finalitzar la formació pràctica.

”5.5 Correspon al/a la tutor/a de pràctiques 
del centre docent en relació amb l’execució de 
la formació pràctica de l’alumne/a:

”a) Determinar el pla d’activitats a desenvo-
lupar per l’alumnat en els termes de l’article 7 
d’aquesta Ordre.

”b) Vetllar pel compliment del pla d’acti-
vitats.

”c) Contactar periòdicament amb l’alum-
ne/a.

”d) Fomentar en l’alumne/a el compliment de 
les normes de seguretat i salut laboral.

”e) Comunicar-se periòdicament amb la 
persona responsable de pràctiques.

”f) Comunicar, a la persona responsable de 
pràctiques, designada per l’empresa, les inci-
dències que eventualment es puguin produir.

”g) Emetre l’informe, un cop finalitzat el 
període de formació pràctica, a efectes de 
l’avaluació acadèmica del mòdul de formació 
en centre de treball, el qual es fonamentarà 
en l’informe emès per la persona responsable 
de pràctiques.

”5.6 Correspon a la persona responsable de 
pràctiques, designada per l’empresa o entitat 
col·laboradora, en relació a la formació pràctica 
de l’alumne/a en el centre de treball:

”a) Determinar el pla d’activitats a desenvo-
lupar per l’alumnat en els termes de l’article 7 
d’aquesta Ordre.

”b) Vetllar pel compliment del pla d’acti-
vitats.

”c) Dirigir, supervisar i seguir la formació pràc-
tica, de l’alumne/a en el centre de treball.

”d) Vetllar pel compliment de les normes de 
seguretat i salut laboral.

”e) Comunicar-se periòdicament amb el/la 
tutor/a de pràctiques del centre docent.

”f) Comunicar, al/a la tutor/a de pràctiques 
del centre docent, les incidències que even-
tualment es puguin produir.

”g) Emetre l’informe de valoració a efectes 
de la posterior avaluació acadèmica.

”5.7 La planificació, supervisió, seguiment 
i avaluació de la formació pràctica es farà 

d’acord amb les directrius fixades en els projec-
tes i programacions curriculars que despleguin 
el currículum dels ensenyaments o programes 
formatius corresponents.”

Disposició final

Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà 
de la seva publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 13 de novembre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.317.017)

RESOLUCIÓ EDU/3504/2007, de 14 de 
novembre, per la qual es dóna publicitat a la 
Resolució de 16 d’octubre de 2007, del recurs 
de reposició interposat per la titularitat del 
centre docent privat concertat EFA Quintanes, 
de les Masies de Voltregà, contra la Resolució 
EDU/1940/2007, de 25 de juny.

Per la Resolució EDU/1349/2007, de 4 de 
maig, es va resoldre amb caràcter provisional la 
renovació i modificació dels concerts educatius 
de centres docents privats per als nivells posto-
bligatoris (DOGC núm. 4880, de 10.5.2007).

D’acord amb l’annex 2 d’aquesta Resolució 
es va atorgar al centre EFA Quintanes, de les 
Masies de Voltregà, amb codi 08032154, el 
concert educatiu per a diverses unitats de cicle 
formatiu de grau mitjà i grau superior.

Per la Resolució EDU/1940/2007, de 25 
de juny, que eleva a definitiva la Resolució 
EDU/1349/2007, de 4 de maig, es va disminuir 
1 unitat de primer curs de cicle formatiu de 
grau mitjà d’explotacions agràries extensives 
(DOGC núm. 4915, de 29.6.2007).

Contra aquesta Resolució, el centre EFA Quin-
tanes va interposar un recurs de reposició, pel 
qual sol·licitava concert per a aquesta unitat de 
primer curs de cicle formatiu de grau mitjà d’ex-
plotacions agràries extensives, que s’ha estimat 
per la Resolució de 16 d’octubre de 2007.

Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993, de 
23 de febrer, sobre concerts educatius, estableix 
que la concessió dels concerts educatius s’ha 
de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i a proposta de la Direcció General 
de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Donar publicitat a la Resolució de 16 
d’octubre de 2007, per la qual s’estima el 
recurs de reposició interposat pel centre 
docent privat EFA Quintanes, de les Masies 
de Voltregà, amb codi 08032154, contra la 
Resolució EDU/1940/2007, de 25 de juny, 
per la qual s’eleva a definitiva la Resolució 
EDU/1349/2007, de 4 de maig.

En conseqüència, es modifica el concert 
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’atorgar 
1 unitat de primer curs de cicle formatiu de 
grau mitjà d’explotacions agràries extensives 
per al curs 2007-2008.



Full de disposicions i actes administratius

4942

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la seva publicació al 
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.

Barcelona, 14 de novembre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.318.052)

RESOLUCIÓ EDU/3509/2007, de 14 de 
novembre, sobre els concerts educatius dels 
centres docents privats Educem i Educem II, 
ambdós de Granollers.

Per la Resolució EDU/2723/2007, de 31 de 
juliol, es va autoritzar la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent privat 
Educem, de Granollers, amb codi 08017840, 
per la segregació dels ensenyaments de bat-
xillerat i de formació professional (DOGC núm. 
4966, de 12.9.2007).

D’altra banda, es va autoritzar l’obertura del 
centre docent privat Educem II, de Granollers, 
amb codi 08068586, amb els ensenyaments de 
batxillerat i de formació professional segregats 
del centre Educem.

Atès que el centre Educem té cicles formatius 
de formació professional concertats i 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 Educem, en relació als ensenyaments 
de formació professional i concertar aquests 
ensenyaments al centre Educem II, per tal 
d’adequar-los a la segregació indicada.

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

Resolc:

—1 Declarar extingit el concert educatiu de 
les unitats dels ensenyaments de formació 
professional del centre Educem, de Granollers, 
amb codi 08017840, d’acord amb a l’annex 
1 de la Resolució.

—2 Concertar les unitats dels ensenyaments 
de formació professional al centre docent privat 
Educem II, de Granollers, amb codi 08068586, 
d’acord amb les unitats que consten a l’annex 
2 de la Resolució.

—3 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 administra-

tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de 
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós 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, 14 de novembre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX 1

CFPM: cicle formatiu de grau mitjà.
CFPM: N1 - N2.
N1: unitats concertades de cicle formatiu de 
grau mitjà de primer curs.
N2: unitats concertades de cicle formatiu de 
grau mitjà de segon curs.
CFPM 0201: Gestió administrativa.
CFPM 1602: Farmàcia.
CFPS: cicle formatiu de grau superior.
CFPS : G1 - G2.
G1: unitats concertades de cicle formatiu de 
grau superior de primer curs.
G2: unitats concertades de cicle formatiu de 
grau superior de segon curs.
CFPS 0252: Administració i finances.
CFPS 2252: Desenvolupament d’aplicacions 
informàtiques.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA II 
(COMARQUES)

Concert educatiu extingit
Municipi: Granollers (Vallès Oriental).
Denominació: Educem.
Codi: 08017840.

Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 0.
CFPM 1602: 0.
CFPS 0252: 0-0.
CFPS 2252: 0-0.

ANNEX 2

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA II 
(COMARQUES)

Concert educatiu atorgat
Municipi: Granollers (Vallès Oriental).
Denominació: Educem II.
Codi: 08068586.

Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 1602: 1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 2252: 1-1.

(07.318.035)

RESOLUCIÓ EDU/3523/2007, de 16 de 
novembre, de modificació de la Resolució 
EDU/3186/2007, de 18 d’octubre, de regu-
lació de l’opció per un informe de valoració 
dels coneixements relacionats amb la unitat 
didàctica que substitueix la part B.2 de la 
prova en la convocatòria de proves per a la 
provisió de places de funcionaris docents de 
l’any 2008.

Atès que a la Resolució EDU/3186/2007, 
de 18 d’octubre (DOGC núm. 4996, de 
26.10.2007), al primer paràgraf de la base 
5 Llistes d’aspirants amb l’opció admesa o 
denegada s’estableix el termini màxim d’un 
mes per fer pública la llista dels aspirants 
als que s’ha admès l’opció per un informe 
de valoració, i cal ampliar aquest termini per 
tal que els directors dels centres docents i 
serveis educatius puguin introduir les dades 
a l’aplicació informàtica corresponent;

Atès que també cal modificar determinats 
aspectes sobre la comissió de valoració regu-
lada a la base 6 de la mateixa Resolució,

Resolc:

—1 Modificar el primer paràgraf de la base 5 
i establir que una vegada finalitzat el termini de 
presentació de sol·licituds, la Direcció General 
de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini 
màxim de dos mesos farà pública la llista dels 
aspirants als que s’ha admès l’opció per un 
informe de valoració dels seus coneixements 
relacionats amb la unitat didàctica per substituir 
a la part B.2 de la prova de la convocatòria de 
l’any 2008. Així mateix, es farà pública la llista 
dels aspirants als que s’ha denegat la seva 
opció i el motiu de la denegació.

—2 Modificar la base 6, elaboració de 
l’informe de valoració dels coneixements 
relacionats amb la unitat didàctica, en els 
següents termes:

L’últim paràgraf de la pàgina 41036 queda 
redactat de la manera següent:

Vocals: el/la director/a, que actuarà com 
a secretari/ària, i un professor/a del centre 
o servei educatiu a què s’hagi assignat 
l’aspirant.

El primer paràgraf de la pàgina 41037 queda 
redactat de la manera següent:

“En els instituts, el professor que actuarà 
com a vocal serà el/la cap del departament 
on hagi estat assignat l’aspirant, sempre que 
el/la cap del departament sigui un funcionari 
del mateix cos que l’aspirant o d’un cos de 
grup superior. En el cas que no ho sigui, el 
professor assignat serà, sempre que sigui 
possible, un altre professor del departament 
que sigui del mateix cos que l’aspirant o 
d’un cos de grup superior. Quan no hi hagi 
cap altre professor del departament a qui es 
pugui assignar com a vocal, el director del 
centre haurà de nomenar un altre professor 
del centre del mateix cos que l’aspirant o 
d’un cos de grup superior.”

Modificar el paràgraf novè de la pàgina 
41037, que queda redactat en els termes 
següents:

“En cada centre es podrà constituir la co-
missió si el director i almenys un dels vocals 
de l’especialitat corresponent a un aspirant 
compleixen els criteris anteriors.”



4943

Núm. 1164

Modificar el paràgraf onzè de la pàgina 
41037, que queda redactat en els termes 
següents:

“En el cas que no sigui possible realitzar la 
sessió de valoració d’algun dels aspirants, per 
absència en el centre del vocal corresponent, 
segons l’especialitat, que compleixi els criteris, 
l’informe de l’aspirant també serà elaborat 
directament per l’inspector.”

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs d’alçada davant el 
director general de Recursos del Sistema 
Educatiu o davant el conseller d’Educació 
en el termini d’un mes comptat a partir de 
l’endemà de la seva publicació al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya, segons 
el que disposen els articles 114 i 115 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

Barcelona, 16 de novembre de 2007

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos 
del Sistema Educatiu

(07.320.017)

ORDRE EDU/427/2007, de 20 de novembre, 
per la qual es convoca concurs públic per a la 
concessió d’ajuts individuals al professorat per 
participar en cursos d’especia-lització, màsters, 
cursos de postgrau i altres activitats de formació 
permanent, durant el curs 2006-2007.

En l’actual ordenació del sistema educatiu 
es reconeix la formació permanent com a 
una responsabilitat de les administracions 
educatives, les quals han d’establir els mit-
jans oportuns per tal d’afavorir la formació 
del professorat.

El Pla de formació permanent del Departa-
ment d’Educació inclou, entre els seus objec-
tius, el de potenciar i incentivar la participació 
del professorat en les activitats de formació, i 
preveu per aquest motiu la concessió d’ajuts 
econòmics per a les despeses generades per 
l’assistència a les activitats de formació.

De conformitat amb el que estableix el 
capítol IX del Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, i a proposta de la Direcció 
General d’Innovació,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a la concessió 

d’ajuts individuals per a la participació del pro-
fessorat en activitats de formació permanent 
realitzades durant el curs 2006-2007.

Article 2
Aprovar les bases reguladores que regeixen 

aquesta convocatòria, les quals figuren a 
l’annex d’aquesta Ordre.

Article 3
Destinar a la resolució d’aquest concurs 

la quantitat total màxima de 400.000,00 eu-
ros, amb càrrec a la posició pressupostària 
D/480000100/4260 del centre gestor EN07, del 
pressupost de la Generalitat de Catalunya per a 
l’any 2008. Aquesta despesa està condicionada 
a l’existència de crèdit adequat i suficient en la 
posició pressupostària esmentada.

Article 4
Els ajuts esmentats no tenen caràcter 

recurrent.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant 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, 20 de novembre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

Bases

1. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la con-

cessió d’ajuts individuals al professorat per a 
les despeses originades per la seva participació 
en les diferents activitats esmentades a conti-
nuació i segons els conceptes indicats:

ACTIVITATS

a) Estudis de 3r cicle (postgraus i màs-
ters) realitzats a les següents universitats 
catalanes:

UNIVERSITAT DE BARCELONA

1. Postgrau: Educació emocional (2005-
2006). Facultat de Pedagogia.

2. Postgrau: Educació emocional (2006-
2007). Facultat de Pedagogia.

3. Postgrau: Educació plurilingüe (quarta 
edició semipresencial). Institut de Ciències 
de l’Educació.

4. Postgrau: Aprofundiment en el 1r Cicle 
d’Educació Infantil. Institut de Ciències de 
l’Educació.

5. Postgrau: La tutoria i la seva pràctica. 
Institut de Ciències de l’Educació.

6. Postgrau: Trastorns de l’espectre autista: 
diagnòstic i intervenció. Institut de Ciències 
de l’Educació.

7. Màster Online: Estudis de gènere: 
dones, desenvolupament i cultures. Facultat 
de Filologia.

8. Postgrau: Expressió-comunicació, llen-
guatges i interculturalitat a la pràctica socioe-
ducativa. Facultat de Filologia.

9. Màster Oficial: Lingüística aplicada i ad-
quisició de llengües en contextos multilingües. 
Facultat de Filologia.

10. Màster: Immigració i educació intercul-
tural. Facultat de Filosofia.

11. Màster: Comunicació audiovisual interac-
tiva. Facultat de Formació del Professorat.

12. Postgrau: Educació i conflicte. La 
mediació com a recurs. Facultat de Formació 
del Professorat.

13. Postgrau: Especialista en llenguatge de 
signes català. Professor i assessor de llenguat-
ge de signes català. Nivell inicial. Facultat de 
Formació del Professorat.

14. Postgrau: Especialista en llenguatge 
de signes català. Professor i assessor de 
llenguatge de signes català. Perfeccionament. 
Facultat de Formació del Professorat.

15. Postgrau: Formació de professorat de 
català per a adults. Facultat de Formació del 
Professorat.

16. Postgrau: Psicomotricitat escolar. Fa-
cultat de Formació del Professorat.

17. Màster Oficial: Formació de professorat 
de català per a adults. Facultat de Formació 
del Professorat.

18. Màster Oficial: Recerca en didàctica de 
la llengua i la literatura. Facultat de Formació 
del Professorat.

19. Màster Oficial: Recerca en didàctiques 
específiques. Facultat de Formació del Pro-
fessorat.

20. Màster Online: Estudis de la diferència 
sexual. Facultat de Geografia i Història.

21. Màster: Estudis de les dones. Facultat 
de Geografia i Història.

22. Màster: Direcció i gestió de centres 
educatius. Edició anual. Facultat de Peda-
gogia.

23. Màster: Direcció i gestió de centres 
educatius. Bianual. Facultat de Pedagogia.

24. Màster Oficial: Formació de persones 
adultes. Facultat de Pedagogia.

25. Màster: Psicologia dinàmica: Psicodi-
agnòstic, intervenció i investigació. Facultat 
de Psicologia.

26. Màster: Democràcia i educació en va-
lors. Institut de Ciències de l’Educació.

27. Màster Oficial: Activitat física i es-
port. Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya.

28. Màster: Gestió i resolució de conflictes: 
Mediació. Les Heures.

29. Màster: Animació telemàtica i formació 
en xarxa. Producció de material didàctic virtual. 
UB Virtual.

30. Màster: Aplicació de les noves tecno-
logies en l’educació. UB Virtual.

31. Màster: Direcció i gestió de centres 
educatius. UB Virtual.

32. Postgrau: Disseny i desenvolupament 
curricular de l’educació física. UB Virtual.

33. Postgrau: Intervenció en situacions 
de conflicte en la institució educativa. UB 
Virtual.

34. Postgrau: Producció de material didàctic 
virtual. UB Virtual.

35. Postgrau: Programes per a l’aprenen-
tatge. UB Virtual.
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UNIVERSITAT POLITèCNICA DE CATALUNyA

1. Postgrau: Formació dels professors de 
tecnologia de secundària. Institut de Ciències 
de l’Educació.

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNyA

1. Màster Oficial: Educació i TIC (e-learning). 
Departament de Psicologia i Ciències de la 
Informació.

2. Màster Oficial: Programari lliure. Depar-
tament d’Informàtica.

3. Màster Oficial: Societat de la informació 
i el coneixement. IN3.

4. Màster: Direcció i gestió de la informa-
ció i el coneixement. Departament de Gestió 
Informació i Coneixement.

5. Postgrau: Gestió de la innovació i el co-
neixement en les organitzacions. Departament 
de Gestió Informació i Coneixement.

UNIVERSITAT AUTòNOMA DE BARCELONA

1. Postgrau: Atenció socioeducativa a 
l’alumnat d’origen immigrant i minoritari. Institut 
de Ciències de l’Educació.

2. Màster: Formació inicial del professo-
rat de secundària. Facultat de Ciències de 
l’Educació.

3. Postgrau: Curs d’especialització en edu-
cació especial: Pedagogia terapèutica. Facultat 
de Ciències de l’Educació.

4. Postgrau: Mediació a l’àmbit socioedu-
catiu. Facultat de Ciències de l’Educació/Rosa 
Sensat.

UNIVERSITAT DE GIRONA

1. Màster Interuniversitari: Intervenció psi-
cosocial. Facultat d’Educació i Psicologia.

2. Màster Interuniversitari: Psicologia de 
l’educació-MIPE. Facultat d’Educació i Psi-
cologia.

UNIVERSITAT DE LLEIDA

1. Màster: Intervenció socioeducativa en 
contexts multiculturals. Departament de Ge-
ografia i Sociologia.

2. Postgrau: Intervenció socioeducativa 
amb immigrants i gitanos. Departament de 
Pedagogia i Psicologia.

3. Postgrau: Educació emocional. Depar-
tament de Pedagogia i Psicologia.

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

1. Màster: Ensenyament de l’anglès com a 
llengua estrangera. Facultat d’Humanitats.

2. Postgrau: Matemàtiques per a la secun-
dària. Escola d’Estudis Empresarials.

UNIVERSITAT RAMON LLULL

1. Postgrau: Direcció de centres. Primer i 
segon any (2005-2007).

2. Postgrau: Reflexió i acció educativa. 
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació 
i de l’Esport Blanquerna en col·laboració amb 
la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.

3. Postgrau: Formació d’especialistes en 
psicomotricitat. Facultat de Psicologia, Ciènci-
es de l’Educació i de l’Esport Blanquerna.

4. Postgrau: L’anglès com a llengua estran-
gera a l’etapa d’educació infantil. Facultat de 
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport 
Blanquerna.

5. Postgrau: Formació d’especialistes en 
l’ensenyament d’estratègies d’aprenentatge. 
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació 
i de l’Esport Blanquerna.

6. Postgrau: Mediació. Facultat de Psi-
cologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport 
Blanquerna.

7. Màster Oficial: Activitat física, salut i 
entrenament esportiu. Facultat de Psicologia, 
Ciències de l’Educació i de l’Esport Blan-
querna.

8. Màster Oficial: Educació especial. Facul-
tat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de 
l’Esport Blanquerna.

9. Màster Oficial: Psicologia de l’educació. 
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació 
i de l’Esport Blanquerna.

b) Estudis de 3r cicle (postgraus i màsters) 
realitzats a les universitats de la resta de 
l’Estat i de l’estranger i que versin sobre les 
temàtiques següents:

Escola inclusiva
Actualització didàctica o metodològica
Tecnologies de la informació i de la co-

municació
Millora personal i professional
Gestió dels centres i serveis educatius
c) Activitats de formació realitzades dins 

del Pla de formació permanent i organitzades 
directament pel Departament d’Educació, pels 
diferents instituts de ciències de l’educació 
(ICE) de les universitats de Catalunya, pel 
Ministeri d’Educació i Ciència o per les dife-
rents conselleries d’educació de la resta de 
comunitats autònomes de l’Estat espanyol.

d) Llicències d’estudis retribuïdes segons 
Resolució EDU/2082/2006, de 14 de juny 
(DOGC núm. 4661, de 23.6.2006).

e) Cursos inclosos en l’ensenyament oficial 
d’idiomes i realitzats en les diferents escoles 
oficials d’idiomes (EOI).

CONCEPTES

1) Despeses de matrícula.
2) Despeses de desplaçaments.
3) Despeses de telèfon en el cas d’activitats 

no presencials.
4) Despeses d’allotjament.
Per a les activitats incloses en els apartats a) 

i b) es tindran en compte els conceptes 1), 2) i 
3); per a les activitats incloses en l’apartat c) es 
tindran en compte els conceptes 2), 3) i 4), en el 
cas que l’activitat hagi comportat pernoctar fora 
del domicili; per a les activitats incloses en l’apar-
tat d) només es tindrà en compte el concepte 
2); i per a les activitats incloses en l’apartat e) es 
tindran en compte els apartats 1) i 2).

2. Destinataris
Pot sol·licitar un ajut
a) El professorat d’ensenyament no uni-

versitari en actiu amb destinació en centres 
educatius públics de Catalunya.

b) El professorat d’ensenyament no uni-
versitari en actiu de centres educatius privats 
concertats de Catalunya que estigui en nò-
mina de pagament delegat del Departament 
d’Educació.

c) Els professionals en actiu dels serveis 
educatius del Departament d’Educació i 
del Consorci d’Educació de la ciutat de 
Barcelona.

d) Els funcionaris en actiu del cos d’inspectors 
d’educació i del cos d’inspectors al servei de 

l’administració educativa que exerceixen la funció 
inspectora en l’àmbit territorial de Catalunya.

3. Informació a Internet
La informació sobre aquesta convocatòria 

està disponible a l’adreça electrònica http://
www.xtec.net/formacio. La publicació a Internet 
de tota la informació sobre la convocatòria, així 
com dels diferents llistats i resolucions, no tindrà 
efectes pel que fa al còmput dels terminis.

4. Característiques i quantia dels ajuts
4.1 Els ajuts, que es faran efectius en un 

sol lliurament, es concediran per l’assistència 
a activitats de formació dutes a terme durant 
el curs 2006-2007 i directament relacionades 
amb el lloc de treball de la persona sol·licitant 
i que compleixin amb allò establert a la base 
1 d’aquest annex. Les activitats han d’haver 
finalitzat abans de l’1 de setembre de 2007.

4.2 La quantia dels ajuts serà fixada indivi-
dualment segons les prioritats establertes en la 
base 5, la tipologia del programa de l’activitat, 
la durada, les despeses de matrícula i el lloc 
on es realitzi.

4.3 Per a una activitat determinada no es 
podran concedir més de 600,00 euros en con-
cepte de matrícula, ni més de 450,00 euros en 
concepte de desplaçaments i/o telèfon, ni més 
de 200,00 euros en concepte d’allotjament.

4.4 L’import total dels ajuts concedits a 
un mateix beneficiari no podrà superar els 
1.400,00 euros.

4.5 No es concediran ajuts per a matrícula 
en les activitats en què l’import sigui inferior 
a 48,00 euros.

4.6 No es concediran ajuts per a despla-
çaments quan:

El nombre total de quilòmetres recorreguts 
durant tota l’activitat sigui inferior a 400.

Els costos del transport públic siguin inferiors 
a 24,00 euros.

Els desplaçaments siguin dins la mateixa 
població del centre de treball o de residència 
de la persona sol·licitant.

4.7 No es concediran ajuts per a allotjament 
en què l’import sigui inferior a 30,00 euros.

4.8 No es concediran ajuts per a aquelles 
activitats per a les quals la persona sol·licitant 
ja hagi rebut algun altre ajut o beca.

5. Prioritats
Per a la concessió dels ajuts s’establiran 

les prioritats següents:
Prioritat 1: les activitats incloses en l’apartat 

a) i b) de la base 1 d’aquesta convocatòria.
Prioritat 2: les activitats incloses en l’apartat 

c) i d) de la base 1 d’aquesta convocatòria.
Prioritat 3: les activitats incloses en l’apartat 

e) de la base 1 d’aquesta convocatòria.

6. Presentació de sol·licituds, terminis i 
documentació a aportar

6.1 Per prendre part en aquesta con-
vocatòria s’ha de presentar una sol·licitud, 
segons el model que es trobarà a disposició 
de les persones interessades a la seu central 
del Departament d’Educació i als seus serveis 
territorials, i també a Internet, a l’adreça electrò-
nica http://www.xtec.net/formacio. La sol·licitud 
s’adreçarà al director general d’Innovació.

6.2 S’haurà d’emplenar una sol·licitud per 
a cada una de les activitats per a les quals 
se sol·licita l’ajut.

6.3 Les sol·licituds s’han de presentar a la 
seu central del Departament d’Educació, als 
seus serveis territorials o a qualsevol dels llocs 
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que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. En el cas que s’opti 
per presentar la sol·licitud en una oficina de 
correus, es farà en sobre obert perquè la sol-
licitud sigui datada i segellada pel personal 
de correus abans de ser certificada.

Qualsevol falsedat en les dades que es fan 
constar a la sol·licitud comportarà l’exclusió 
del sol·licitant.

6.4 El termini de presentació de sol-
licituds serà de 15 dies hàbils a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquesta 
Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

6.5 La documentació que cal adjuntar a 
la sol·licitud és la següent:

a) Fotocòpia compulsada del full d’inscripció 
o matrícula de l’activitat de formació en què 
s’especifiqui l’import de la despesa, així com 
justificació d’haver-se efectuat el pagament 
corresponent.

b) Fotocòpia compulsada del certificat 
d’assistència expedit per l’entitat organit-
zadora de l’activitat. No caldrà aquesta 
fotocòpia en el cas dels certificats emesos 
directament pel Departament d’Educació 
o pels diferents instituts de ciències de 
l’educació (ICE).

c) En el cas del professorat de centres 
municipals, certificat de la direcció del centre 
en què es faci constar que la persona sol-
licitant ha estat treballant al centre durant el 
curs 2006-2007.

d) En el cas de desplaçaments en transport 
públic o en el cas d’allotjament, originals dels 
justificants de la despesa.

Aquesta documentació original podrà ser 
recollida durant el mes següent al dia de pu-
blicació de les llistes definitives a la Subdirecció 
General de Formació Permanent i Recursos 
Pedagògics (Via Augusta, 202-226 2B, 08021 
Barcelona). Si no es retira la documentació en 
el termini establert, s’entendrà que les persones 
interessades renuncien a recuperar-la.

6.6 Als beneficiaris dels ajuts convocats 
per aquesta Ordre no se’ls aplicaran les 
prohibicions establertes a l’article 13.2 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, en tractar-se de personal docent 
sostingut amb fons públics i tenint en compte 
la naturalesa dels ajuts.

7. Comissió de selecció
7.1 Una comissió que estarà constituïda 

pels membres següents, o persones en qui 
deleguin, farà la selecció de les persones 
participants:

El subdirector general de Formació Per-
manent i Recursos Pedagògics, que actuarà 
com a president.

La cap del Servei de Programació i Avalu-
ació de la Subdirecció General de Formació 
Permanent i Recursos Pedagògics.

La cap del Servei de Gestió Econòmica 
Administrativa.

El subdirector general de Planificació i 
Organització de la Formació Professional de 
la Direcció General d’Ensenyaments Professi-
onals, Artístics i Especialitzats.

Dos tècnics de la Direcció General d’In-
novació, un dels quals actuarà com a 
secretari.

7.2 Els membres d’aquesta comissió estan 
afectats per les causes d’abstenció i recusació 

previstes als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

8. Resolució de la convocatòria
8.1 Es delega en el director general 

d’Innovació la facultat de resoldre aquesta 
convocatòria.

8.2 Transcorregut el termini de presen-
tació de sol·licituds, la comissió de selecció 
farà pública als taulers d’anuncis de la seu 
central del Departament d’Educació i dels 
seus serveis territorials la llista provisional de 
sol·licituds admeses, no admeses i excloses. 
En aquesta llista hi constaran el nom, els 
cognoms, el número de DNI i, si escau, les 
dades de l’ajut concedit o el motiu d’exclusió. 
Així mateix, es publicarà una llista de defectes 
en la documentació presentada per tal que 
puguin ser esmenats.

Les persones interessades podran presentar 
reclamacions contra aquesta llista provisional 
davant la comissió de selecció, durant un 
termini de cinc dies hàbils comptats a partir 
de l’endemà de la seva publicació.

Durant aquest mateix termini, les persones 
interessades podran esmenar, si escau, els 
defectes en la documentació presentada.

8.3 Les reclamacions presentades s’es-
timaran o es desestimaran en la resolució 
d’aprovació de la llista definitiva de sol·licituds 
admeses, no admeses i excloses, que es farà 
pública als taulers d’anuncis de la seu central 
del Departament d’Educació i dels seus ser-
veis territorials. Després de la publicació de 
la resolució definitiva es procedirà a tramitar 
la corresponent ordre de pagament.

8.4 La resolució definitiva indicarà si ex-
haureix o no la via administrativa, els possibles 
recursos que s’hi podran interposar, els òrgans 
davant dels quals es podran interposar i el 
termini per fer-ho.

8.5 En qualsevol cas, les sol·licituds pre-
sentades s’entendran desestimades si no hi 
recau resolució expressa en el termini de sis 
mesos comptat des de l’acabament del termini 
de presentació de les sol·licituds.

9. L’aplicació dels fons percebuts per al 
compliment de la finalitat subvencionada es 
justificarà mitjançant els documents esmentats 
a la base 6.5.

10. Les persones beneficiàries dels ajuts 
objecte d’aquesta convocatòria estaran 
obligades a facilitar tota la informació que els 
sigui requerida per la Intervenció General de 
la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de 
Comptes o altres òrgans competents.

(07.324.017)

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

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

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu-
cació.

Número d’expedient: 1146/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de protecció 
fluorescents gimnàs, portes aules i reixa a 
l’IES Roger de Flor de Barcelona (Barce-
lonès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 134.683,38 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4892 de 28 de maig 
de 2007.
Data d’adjudicació: 13 de juliol de 2007.
Contractista: Construccions i Instal·lacions 
Rin SA.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 133.000,00 euros, 
IVA inclòs.

Número d’expedient: 1416/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestruc-
tura de mòduls prefabricats al CEIP Nou de 
Santpedor (Bages).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 167.949,07 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4893 de 29 de maig 
de 2007.
Data d’adjudicació: 28 de juny de 2007.
Contractista: Carrers i Obres SL & Electrome-
canica Soler SL, UTE.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 162.881,44 euros, 
IVA inclòs.

Número d’expedient: 1417/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’instal·lació 
de mòduls al CEIP Ponent de Tarragona 
(Tarragonès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: Urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 186.014,97 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4893 de 29 de maig 
de 2007.
Data d’adjudicació: 28 de juny de 2007.
Contractista: Userhat 2002, SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 180.434,52 euros, 
IVA inclòs.

Número d’expedient: 1422/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura 
de mòduls prefabricats al CEIP Nou de Sant 
Fruitós de Bages (Bages).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
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Pressupost base de la licitació: 199.153,99 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4893 de 29 de maig 
de 2007.
Data d’adjudicació: 28 de juny de 2007.
Contractista: Carrers i Obres SL & Electrome-
cànica Soler SL, UTE.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 187.185,30 euros, 
IVA inclòs.
Número d’expedient: 1425/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de supressió 
barreres arquitectòniques i col·locació d’un 
lavabo i una aula de parvulari al CEIP Sant 
Salvador de Tarragona.
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 101.956,92 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4900 de 8 de juny 
de 2007.
Data d’adjudicació: 11 de juliol de 2007.
Contractista: Construccions Jaén Vallés, SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 101.956,92 euros, 
IVA inclòs.
Número d’expedient: 1445/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura 
de mòduls prefabricats al CEIP Manresa 10 
de Manresa (Bages).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 230.005,70 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4895 de 31 de maig 
de 2007.
Data d’adjudicació: 20 de juny de 2007.
Contractista: Carrers i Obres SL i Electrome-
cànica Soler SL, UTE.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 225.356,02 euros, 
IVA inclòs.

Número d’expedient: 1495/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’instal·lació 
d’un mòdul prefabricat al CEIP Vall de Palau de 
Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 87.787,85 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4901 de 11 de juny 
de 2007.
Data d’adjudicació: 3 de juliol de 2007.
Contractista: Gestió i Construcció Roig-Cres-
po, SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 85.944,31 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1729/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.

Objecte del contracte: obres de reforma de pis-
taesportiva (2ª fase) i lavabos planta baixa a l’IES 
Les Termes de Sabadell (Vallès Occidental).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Publicat al DOGC núm.: 4913 amb data de 
27 de juny de 2007.
Pressupost base de la licitació: 75.000,00 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 24 de juliol de 2007.
Contractista: Tecnicas de Rehabilitación y 
Construcción SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 72.000,00 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1741/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de rehabilitació 
de l’IES Pere Calders de Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Publicat al DOGC núm.: 4913 amb data de 
27 de juny de 2007.
Pressupost base de la licitació: 97.192,64 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 20 de juliol de 2007.
Contractista: Tecnicas de Rehabilitación y 
Construcción SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 93.790,90 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1788/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de basament 
per a quatre mòduls prefabricats al CEIP Reus 
XX de Reus (Baix Camp).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Publicat al DOGC núm.: 4923 amb data 11 
de juliol de 2007
Pressupost base de la licitació: 326.654,90 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 2 d’agost de 2007.
Contractista: Constructora Garcia Riera SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 306.510,38 euros, 
IVA inclòs.

Número d’expedient: 2219/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de substitució 
de fusteries a l’IES Cal·lipolis de Tarragona 
(Tarragonès).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 84.659,87 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4930, amb data 20 
de juliol de 2007.
Data d’adjudicació: 1 d’octubre de 2007.
Contractista: Userhat 2002, SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 82.120,00 euros, IVA 
inclòs.

Barcelona, 9 de novembre de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.313.080)

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

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

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu-
cació .

Número d’expedient: 0965/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de supressió 
de barreres arquitectòniques i construcció de 
serveis adaptats a l’IES Escola del Treball de 
Barcelona.
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 205.063,00 
euros, IVA inclòs, desglossat en les següents 
anualitats:
Any 2007: 102.531,50 euros, IVA inclòs.
Any 2008: 102.531,50 euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4946, amb data 13 
d’agost de 2007.
Data d’adjudicació: 2 d’octubre de 2007.
Contractista: Tècnicas de Rehabilitación y 
Construcción, SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 196.860,48 euros, 
IVA inclòs, desglossat en les següents anu-
alitats:
Any 2007: 98.430,24 euros, IVA inclòs.
Any 2008: 98.430,24 euros, IVA inclòs.

Número d’expedient: 1852/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’instal·lació de 
dos ascensors i reparació esquerdes façana 
a l’IES Rafael Casanovas de Sant Boi de 
Llobregat (Baix Llobregat).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 200.727,98 
euros, IVA inclòs, desglossat en les següents 
anualitats:
Any 2007: 100.363,99 euros, IVA inclòs.
Any 2008: 100.363,99 euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4946, amb data 13 
d’agost de 2007.
Data d’adjudicació: 4 d’octubre de 2007.
Contractista: Gestió i Construcció Roig-Cres-
po, SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 190.691,58 euros, 
IVA inclòs, desglossat en les següents anu-
alitats:
Any 2007: 95.345,79 euros, IVA inclòs.
Any 2008: 95.345,79 euros, IVA inclòs.



4947

Núm. 1164

Número d’expedient: 2299/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’adequació 
soterrani per a aules tallers i varis a l’IES 
Sant Feliu de Sant Feliu de Guíxols (Baix 
Empordà).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 109.840,46 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4946, amb data 13 
d’agost de 2007.
Data d’adjudicació: 25 de setembre de 
2007.
Contractista: MCM Projects i Serveis, SA.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 108.000,00 euros, 
IVA inclòs.

Barcelona, 12 de novembre de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.317.043)

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2007 per 
la qual s’aproven les instruccions per a forma-
litzar els documents d’avaluació de l’educació 
primària per al curs 2007-2008

El Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
de l’educació primària (DOGC núm. 4915, 
de 29.06.2007), d’acord amb el Reial decret 
1513/2006, de 7 de desembre, pel qual s’esta-
bleixen els ensenyaments mínims de l’educació 
primària (BOE núm. 293, de 08.12.2006), 
estableix els principis i característiques de 
l’avaluació i promoció de l’alumnat d’aquesta 
etapa educativa.

El Departament d’Educació establirà la cor-
responent ordenació de l’avaluació de l’educació 
primària, d’acord amb l’Ordre ECI/1845/2007, 
de 19 de juny, per la qual s’estableixen els ele-
ments dels documents bàsics d’avaluació de 
l’educació bàsica regulada per la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació, així com els 
requisits formals derivats del procés d’avaluació 
necessaris per a garantir la mobilitat de l’alumnat 
(BOE núm. 149, de 22.06.2007). 

En virtut de les atribucions conferides per 
l’article 16 de la Llei 13/1989, de 15 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’administració de la Generalitat 
de Catalunya, i amb la finalitat de facilitar 
l’aplicació de la normativa vigent referida als 
documents d’avaluació de l’alumnat d’edu-
cació primària, 

Resolc:

1. Aprovar les instruccions per a formalitzar 
els documents d’avaluació de l’educació pri-
mària durant el curs 2007-2008 en els termes 
establerts en aquesta Resolució.

2. Donar publicitat d’aquestes instruccions 
a la pàgina http://www.gencat.cat/educacio

3. Que els directors i les directores dels 
centres educatius públics i privats donin a co-
nèixer el contingut d’aquestes instruccions als 
diferents sectors de la comunitat escolar.

Barcelona, 15 de novembre de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

INSTRUCCIONS PER A FORMALITZAR ELS 
DOCUMENTS D’AVALUACIÓ DE L’EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA PER AL CURS 2007-2008

1. Historial acadèmic i llibre d’escolaritat

El Departament d’Educació establirà els 
models normalitzats dels següents documents 
oficials:

- les actes d’avaluació de final de cicle,
- l’expedient acadèmic,
- l’historial acadèmic i l’informe individualit-

zat de final d’etapa,
- l’informe personal per trasllat.

A més dels documents anteriors, seran 
obligatoris, d’acord amb el format decidit per 
cada centre, els següents:

- el full de seguiment del procés d’apre-
nentatge,

- els informes d’avaluació a les famílies.

A partir del curs 2007-2008 l’historial acadè-
mic substitueix el llibre d’escolaritat. L’historial 
acadèmic, en el qual han de constar la sèrie i el 
número del llibre d’escolaritat, serà el document 
oficial amb valor acreditatiu dels estudis realit-
zats per l’alumnat. Consegüentment, aquestes 
dades també han de constar en l’expedient 
acadèmic. Així, doncs, a partir del curs 2007-
2008 no s’ha d’obrir cap llibre d’escolaritat i, 
en cas d’haver-ho fet, cal eliminar-lo.

Els actuals llibres d’escolaritat tenen efectes 
fins a la finalització del curs 2006-2007. A 
partir d’aquest moment, els centres educatius 
els han de tancar mitjançant la corresponent 
diligència que consta en l’annex d’aquestes 
instruccions.

Per al tancament dels llibres d’escolaritat 
cal tenir en compte el següent:

a) S’ha de fer el corresponent tancament, 
malgrat que el llibre només tingui anotacions 
de dades personals, inscripció en el centre i 
any d’escolarització.

b) Per als alumnes que el curs 2006-2007 
van cursar sisè curs d’educació primària i que 
actualment cursen primer curs d’educació 
secundària obligatòria, el tancament del llibre 
d’escolaritat el farà el centre d’educació se-
cundària on els alumnes estiguin actualment 
escolaritzats.

c) La data que haurà de constar en la dili-
gència de tancament serà la del dia en què es 
faci la diligència i no podrà ser anterior a la de 
publicació d’aquestes instruccions.

d) Les pàgines no emplenades s’hauran de 
guixar per tal de deixar-les inutilitzades.

e) El llibre d’escolaritat, degudament tan-
cat, s’haurà d’adjuntar, en el seu moment, a 
l’historial acadèmic de l’alumne/a.

En el supòsit que, al llarg del curs 2007-2008 
i abans de disposar de la nova documentació, 
un alumne o alumna s’hagi de traslladar de 
centre, el centre de procedència ha de trametre 
al centre de destinació: el llibre d’escolaritat 

degudament tancat, l’informe personal d’ava-
luació i la còpia de l’expedient acadèmic (es 
tracta del mateix procediment que se segueix 
en l’actualitat, amb l’única diferència que el 
llibre d’escolaritat estarà tancat).

2. Informes d’avaluació a les famílies

Correspon a cada centre decidir el format i 
contingut concret dels informes  escrits d’ava-
luació dels alumnes adreçats a les famílies. 

Quan en els informes escrits del cicle inicial es 
faci referència a les àrees del currículum, aques-
tes han de constar amb el nom següent:

- llengua catalana i literatura, 
- llengua castellana i literatura,
- llengua estrangera, 
- coneixement del medi natural, social i 

cultural, 
- educació artística, 
- educació física, 
- matemàtiques, 
- religió (voluntària) i
- aranès, a la Vall d’Aran.

3. Avaluació de final de cicle

En l’avaluació de final de cicle (inicial, mitjà 
i superior) els resultats de l’avaluació en els 
documents oficials s’han d’emplenar amb les 
expressions següents:

 Insuficient I
 Suficient S
 Bé B
 Notable N
 Excel·lent E

En els documents oficials que hagin de tenir 
efecte fora de Catalunya cal aplicar-hi l’art. 
36.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu 
comú; en aquest supòsit les expressions de 
les qualificacions finals seran: IN, SU, BI, NT 
i SB, respectivament.

La denominació de les àrees ha de ser la 
que correspongui d’acord amb el currículum 
que han cursat els alumnes en el seu cicle. 
Així, a tall d’exemple, al juny de 2008, en 
l’avaluació final ha de constar:

a) De l’àrea de Coneixement del medi 
natural, social i cultural:

- En el cicle inicial s’adjudicarà una quali-
ficació única.

- En els cicles mitjà i superior hi haurà dues 
qualificacions: una per a l’àrea de Coneixement 
del medi: social i cultural i una altra per a l’àrea 
de Coneixement del medi: natural.

b) De l’àrea d’Educació artística:
- En el cicle inicial s’adjudicarà una quali-

ficació única.
- En els cicles mitjà i superior hi haurà dues 

qualificacions: una per a l’àrea d’Educació artís-
tica: música i una altra per a l’àrea d’Educació 
artística: plàstica.

ANNEX

Model de diligència de tancament del llibre 
d’escolaritat

(per a incloure en les pàgines d’observacions 
– pàg. 12-14)

Aquest llibre d’escolaritat queda tancat 
en compliment d’allò que estableix l’Ordre 
ECI/1845/2007, de 19 de juny, per la qual 
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s’estableixen els elements dels documents 
bàsics de l’avaluació de l’educació bàsica 
regulada per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’educació. Les dades corresponents al 
curs 2007-2008 i posteriors queden recollides 
en l’historial acadèmic de l’alumne/a.

....................... , .... d ..................... de 2007

El/la secretari/ària Vist i plau 

  El/la director/a

(segell del centre docent)

Signat:   Signat: 

RESOLUCIÓ  de 15 de novembre de 2007 per 
la qual s’aproven les instruccions per a formalitzar 
els documents d’avaluació de l’educació secun-
dària obligatòria per al curs 2007-2008

El Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació secundària obligatòria (DOGC núm. 
4915, de 29.06.2007), d’acord amb el Reial 
decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual 
s’estableixen els ensenyaments mínims corres-
ponents a l’educació secundària obligatòria (BOE 
núm. 5, de 05.01.2007), estableix els principis 
i característiques de l’avaluació i promoció de 
l’alumnat d’aquesta etapa educativa.

El Departament d’Educació establirà la cor-
responent ordenació de l’avaluació de l’educació 
secundària obligatòria, d’acord amb l’Ordre 
ECI/1845/2007, de 19 de juny, per la qual s’es-
tableixen els elements dels documents bàsics 
d’avaluació de l’educació bàsica regulada per la 
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, 
així com els requisits formals derivats del procés 
d’avaluació necessaris per a garantir la mobilitat 
de l’alumnat (BOE núm. 149, de 22.06.2007). 

En virtut de les atribucions conferides per l’ar-
ticle 16 de la Llei 13/1989, de 15 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’administració de la Generalitat de Catalunya, i 
amb la finalitat de facilitar l’aplicació de la nor-
mativa vigent referida als documents d’avaluació 
de l’alumnat d’educació secundària, 

Resolc:

1. Aprovar les instruccions per a formalitzar 
els documents d’avaluació de l’educació secun-
dària obligatòria durant el curs 2007-2008 en els 
termes establerts en aquesta Resolució.

2. Donar publicitat d’aquestes ins-
truccions a la pàgina http://www.gencat.
cat/educacio

3. Que els directors i les directores dels 
centres educatius públics i privats donin a 
conèixer el contingut d’aquestes instruccions 
als diferents sectors de la comunitat escolar.

Barcelona, 15 de novembre de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

INSTRUCCIONS PER A FORMALITZAR ELS 
DOCUMENTS D’AVALUACIÓ DE L’EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA OBLIGATòRIA PER AL CURS 
2007-2008

1. Historial acadèmic i llibre d’escolaritat 

El Departament d’Educació establirà els 
següents models normalitzats dels documents 
oficials d’avaluació:

- les actes d’avaluació (finals),
- l’expedient acadèmic,
- l’historial acadèmic,
- l’informe personal per trasllat.

A més dels documents anteriors, seran 
obligatoris, d’acord amb el format decidit per 
cada centre, els següents:

- les actes de les sessions d’avaluació 
no finals,

- el full de seguiment acadèmic,
- els butlletins de qualificacions. 

A partir del curs 2007-2008, l’historial acadè-
mic substitueix el llibre d’escolaritat. L’historial 
acadèmic, en el qual han de constar la sèrie i 
el número del llibre d’escolaritat, serà el docu-
ment oficial amb valor acreditatiu dels estudis 
realitzats per l’alumnat. Consegüentment, les 
dades de l’historial també han de constar en 
l’expedient acadèmic.

Els actuals llibres d’escolaritat tenen efecte 
fins a la finalització del curs 2006-2007, moment 
a partir del qual els centres educatius els han de 
tancar mitjançant la corresponent diligència que 
consta en l’annex d’aquestes instruccions.

Per al tancament dels llibres d’escolaritat 
cal tenir en compte el següent:

 a) La data que haurà de constar en la 
diligència de tancament serà la del dia en què 
es faci la diligència i no podrà ser anterior a la 
de publicació d’aquestes instruccions.

b) Les pàgines no emplenades s’hauran de 
guixar per tal de deixar-les inutilitzades.

c) El llibre d’escolaritat, degudament tan-
cat, s’haurà d’adjuntar, en el seu moment, a 
l’historial acadèmic de l’alumne/a.

Els centres de secundària han de formalitzar 
el tancament dels llibres d’escolaritat dels 
alumnes que s’han incorporat al setembre de 
2007 procedents de centres de primària.

En el supòsit que, al llarg del curs 2007-2008 
i abans de disposar de la nova documentació, 
un alumne o alumna s’hagi de traslladar de cen-
tre, el centre de procedència haurà de trametre 
al centre de destinació: el  llibre d’escolaritat 
degudament tancat, l’informe individual d’ava-
luació i la còpia de l’expedient acadèmic (es 
tracta del mateix procediment que se segueix 
en l’actualitat, amb l’única diferència que el 
llibre d’escolaritat estarà tancat).

2. Avaluacions trimestrals

Correspon a cada centre decidir el format 
i contingut de les actes d’avaluació no finals, 
així com dels butlletins o informes d’avaluació 
que prescriptivament s’han de lliurar a les fa-
mílies. Aquests documents han de fer menció 
expressa de la recuperació d’avaluacions del 
mateix curs que haguessin quedat suspeses 
i de la recuperació de matèries pendents de 
cursos anteriors, d’acord amb l’ordenació que 
estableixi el Departament d’Educació.

3. Qualificacions finals 

En l’avaluació final de les matèries de cadas-
cun dels cursos els resultats de l’avaluació en 
els documents oficials s’han d’emplenar amb 
les expressions següents:

 Insuficient   I  (1, 2, 3, 4)
 Suficient S  (5)
 Bé B  (6)
 Notable N (7, 8)
 Excel·lent E (9, 10)

En els documents oficials que hagin de tenir 
efecte fora de Catalunya cal aplicar-hi l’art. 36.3 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú; en 
aquest cas les expressions de les qualifica-
cions finals han de ser: IN, SU, BI, NT i SB, 
respectivament.

En les avaluacions finals de curs la denomina-
ció de les matèries ha de ser l’oficial que corres-
pongui al currículum que han cursat els alumnes. 
Així, per exemple, al juny de 2008 en l’avaluació 
final del primer i del tercer curs hi constarà la 
denominació Ciències socials, geografia i història, 
mentre que per als alumnes de segon i de quart 
curs hi constarà Ciències socials.

ANNEX

Model de diligència de tancament del llibre 
d’escolaritat

(cal incloure’l a la pàgina d’observacions 
– pàg. 19)

Aquest llibre d’escolaritat queda tancat 
en compliment d’allò  que estableix l’Ordre 
ECI/1845/2007, de 19 de juny, per la qual 
s’estableixen els elements dels documents 
bàsics d’avaluació de l’educació bàsica regu-
lada per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació. Les dades corresponents al curs 
2007-2008 i posteriors queden recollides en 
l’historial acadèmic de l’alumne/a.

...................... , .... d ..................... de 2007

El/la secretari/ària Vist i plau 

  El/la director/a

(segell del centre docent)

Signat:   Signat: 


