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ANUNCI pel qual es fa pública la licitació 
d’un contracte de consultoria i assistència 
(exp. 0641/08).

—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: 0641/08

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

treball de camp, anàlisi, recollida i explotació 
de dades i la corresponent interpretació 
sobre l’estructura orgànica i funcional del 
sistema de Formació Professional Reglada 
de Catalunya i les condicions i característi
ques de la seva implementació als centres 
educatius.

b) Termini d’execució: 21 de novembre de 
2008 per al lliurament de les tasques objecte 
de contractació de l’any 2008 i el 17 de juliol 
de 2009 per al lliurament de les tasques objecte 
de contractació de l’any 2009.

—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: 220.000,00 euros, IVA inclòs, 

condicionat a l’aprovació pel govern de la 
despesa pluriennal i desglossat en les següents 
anualitats:

Any 2008: 95.000,00 euros, IVA inclòs.
Any 2009: 125.000,00 euros, IVA inclòs.

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

—6 Requisits específics del contractista
Documentació acreditativa de solvència eco

nòmica, financera i tècnica que consta a l’apartat 
E del quadre de característiques del plec de clàu
sules administratives particulars. L’empresa ha de 
fer una declaració relativa a la xifra de negocis 
global en el curs dels últims 3 exercicis, així com 
una relació dels principals treballs similars al de 
l’objecte del contracte, realitzats en els darrers 
3 anys que inclogui import, dates i beneficiaris 
públics o privats dels mateixos.

—7 Criteris de valoració
Contingut del projecte quant al disseny 

i la forma de realitzar els treballs: fins a 50 
punts.

Preu ofertat: fins a 30 punts.
Millores presentades per l’empresa: fins a 

20 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació  Re
gistre General

b) Domicili: Via Augusta, 202226, planta 
baixa

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 
08021

d) Telèfon: 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, 
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 (dins l’horari del registre )
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 del 
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, 202226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals 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 el cas que es presentin proposicions per 
correus, es comunicarà oportunament als inte
ressats la data d’obertura de proposicions.

e) Hora: 10.00 h.

—11 Despeses d’anunci
L’import de l’anunci anirà a càrrec de l’em

presa adjudicatària.

Barcelona, 13 de març de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.073.041)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un 
contracte d’obres (exp. 0248/08).

—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: 0248/08.

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

lació de ruixadors automàtics, sala de bombes 
i dipòsits de reserva d’aigua contra incendis en 
les naus d’emmagatzematge de Piera.

b) Termini d’execució: 6 mesos a comptar 
des de la data de l’acta de comprovació de 
replanteig a efectuar en un termini màxim de 
10 dies des de la data de formalització del 
contracte.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 489.381,02 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 K, subgrup 9, categoria 

e.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 45 punts.
b) Incidència de l’execució de les obres 

en el normal funcionament de l’edifici: fins a 
18 punts.

c) Per any/s addicional/s de garantia oferts: 
fins a 10 punts.

d) Reducció del termini: fins a 9 punts.
e) Millores tècniques: fins a 7 punts
f) Actuacions Mediambientals: fins a 6 

punts
g) Altres millores: fins a 5 punts

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’EducacióRegistre 
General.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona 
08021.
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d) Telèfon: 93.400.69.00 Ext. 3178
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: durant tot el període de presentació 
de proposicions.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals 

comptats des de l’endemà de la publicació 
d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar que 
si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, 
la presentació de proposicions es prorrogarà 
fins al proper dia hàbil.

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

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

General (Horari de 09.00 h. a 14.00 h)
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’EducacióServeis 

Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies naturals comptats des 

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

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

e) Hora: 10.00 h.

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

adjudicatària.

Barcelona, 18 de març de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.079.131)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un 
contracte d’obres (exp. 0854/08)

—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: 0854/08.

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

quació i ampliació del CEIP Sant Miquel de 
Miralcamp (Pla d’Urgell).

b) Termini d’execució: 12 mesos a comp
tar des de l’acta de comprovació de re
planteig a efectuar en un termini màxim de 
10 dies des de la data de formalització del 
contracte.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 578.193,81 euros, IVA inclòs, 

distribuït en les següents anualitats:
Any 2008: 289.096,91 euros, IVA inclòs.
Any 2009: 289.096,90 euros, IVA inclòs.
Aquesta contractació queda condicionada 

a l’aprovació de l’acord de Govern autoritzant 
la despesa pluriennal.

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

ció.

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

categoria d.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 40 punts.
b) Incidència en l’execució de les obres 

en el normal funcionament de l’edifici: fins a 
30 punts.

c) Actuacions medioambientals: fins a 15 
punts.

d) Seguretat i salut: fins a 15 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’EducacióRegistre 
General.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00 Ext. 3178.
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: durant tot el període de presentació 
de proposicions.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals 

comptats des de l’endemà de la publicació 
d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar que 
si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, 
la presentació de proposicions es prorrogarà 
fins al proper dia hàbil.

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

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

General (Horari: de 09.00 h. a 14.00 h).
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8 

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre 

per correu dins el termini d’admissió. En aquest 
cas, caldrà justificar la data d’imposició de 
la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a 
l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta 
mitjançant fax, telegrama o a l’adreça de 
correu electrònic que s’esmenta en el plec de 
clàusules, durant el mateix dia.

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

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

Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies naturals comptats des 

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

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

e) Hora: 10.00 h.

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

adjudicatària.

Barcelona, 18 de març de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.079.132)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un 
contracte d’obres (exp. 0637/08).

—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: 0637/08.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Obres de la 1ª 

fase de la instal·lació elèctrica i paviment pati 
a l’IES Alt Penedès de Vilafranca del Penedès 
(Alt Penedès).

b) Termini d’execució: 4 mesos a comptar des 
de la data de l’acta de comprovació de replanteig 
a efectuar en un termini màxim de 10 dies des 
de la data de formalització del contracte.

—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: 115.739,00 euros, IVA inclòs.

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

—6 Requisits específics del contractista
Classificació optativa: grup C, subgrup 4, 

categoria a.
La seva presentació és potestativa i úni

cament a efectes de dispensa de presentar 
la documentació acreditativa de la solvència 
econòmica, financera i tècnica de l’empresa 
que consta a l’apartat G del quadre de carac
terístiques del plec de clàusules administrati
ves particulars. L’empresa ha de demostrar 
que té un xifra global de negocis durant els 
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últims tres exercicis d’un mínim de 60.000,00 
euros anuals i que ha realitzat un mínim de 
3 obres similars a les que són objecte del 
contracte durant els últims 5 anys.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 40 punts.
b) Incidència en l’execució de les obres 

en el normal funcionament de l’edifici: fins a 
30 punts.

c) Actuacions medioambientals: fins a 15 
punts.

d) Seguretat i salut: fins a 15 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’EducacióRegistre 
General.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona 
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00 Ext. 3178.
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: durant tot el període de presentació 
de proposicions.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals 

comptats des de l’endemà de la publicació 
d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar que 
si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, 
la presentació de proposicions es prorrogarà 
fins al proper dia hàbil.

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

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

General (Horari de 09.00 h. a 14.00 h).
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8 

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre 

per correu dins el termini d’admissió. En aquest 
cas, caldrà justificar la data d’imposició de 
la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a 
l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta 
mitjançant fax, telegrama o a l’adreça de 
correu electrònic que s’esmenta en el plec de 
clàusules, durant el mateix dia.

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

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

Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies naturals comptats des 

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

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

e) Hora: 10.00 h.

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

adjudicatària.

Barcelona, 19 de març de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.079.175)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un 
contracte d’obres (exp. 0883/08).

—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: 0883/08.

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

bució d’espais a l’IES Francesc Xavier Lluch i 
Rafecas de Vilanova i la Geltrú (Garraf).

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

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 210.485,29 euros, IVA inclòs.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C, subgrup 4, cate

goria e.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 40 punts.
b) Incidència en l’execució de les obres 

en el normal funcionament de l’edifici: fins a 
30 punts.

c) Actuacions medioambientals: fins a 15 
punts.

d) Seguretat i salut: fins a 15 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’EducacióRegistre 
General.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona 
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00 Ext. 3178.
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: durant tot el període de presentació 
de proposicions.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals 

comptats des de l’endemà de la publicació 
d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar que 
si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, 
la presentació de proposicions es prorrogarà 
fins al proper dia hàbil.

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

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

General (Horari: de 09.00 h. a 14.00 h).
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’EducacióServeis 

Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies naturals comptats des 

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

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

e) Hora: 10.00 h.

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

adjudicatària.

Barcelona, 19 de març de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.079.176)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un 
contracte d’obres (exp. 0507/08).

—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: 0507/08

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

lació elèctrica a l’IES Mercè Rodoreda de 
l’Hospitalet de Llobregat.

b) Termini d’execució: 2 mesos a comptar 
des de la data de l’acta de comprovació de 
replanteig a efectuar en un termini màxim de 
10 dies des de la data de formalització del 
contracte.

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

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
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—4 Pressupost de licitació
Import total: 105.449,53 euros, IVA inclòs.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació optativa: grup I, subgrup 9, 

categoria a.
La seva presentació és potestativa i úni

cament a efectes de dispensa de presentar 
la documentació acreditativa de la solvència 
econòmica, financera i tècnica de l’empresa 
que consta a l’apartat G del quadre de carac
terístiques del plec de clàusules administratives 
particulars. L’empresa ha de demostrar que 
té un xifra global de negocis durant els últims 
tres exercicis d’un mínim de 60.000,00 euros 
anuals i que ha realitzat un mínim de 3 obres 
similars a les que són objecte del contracte 
durant els últims 5 anys.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 40 punts.
b) Incidència de l’execució de les obres 

en el normal funcionament de l’edifici: fins a 
30 punts.

c) Actuacions mediambientals: fins a 15 
punts.

d) Seguretat i salut: fins a 15 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’EducacióRegistre 
General.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00 Ext. 3178.
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: durant tot el període de presentació 
de proposicions.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals 

comptats des de l’endemà de la publicació 
d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar que 
si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, 
la presentació de proposicions es prorrogarà 
fins al proper dia hàbil.

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

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

General (Horari de 09.00 h. a 14.00 h).
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8 

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre 

per correu dins el termini d’admissió. En aquest 
cas, caldrà justificar la data d’imposició de 
la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a 
l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta 
mitjançant fax, telegrama o a l’adreça de 
correu electrònic que s’esmenta en el plec de 
clàusules, durant el mateix dia.

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

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

Centrals.

b) Domicili: Via Augusta, 202226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies naturals comptats des 

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

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

e) Hora: 10.00 h.

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

adjudicatària.

Barcelona, 19 de març de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.079.177)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un 
contracte de servei (exp. 0851/08).

—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: 0851/08

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

proves d’accés de formació professional de 
grau mitjà i superior.

b) Termini d’execució: 10 dies naturals a 
comptar des del lliurament dels diquets per 
part del Departament.

—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: 93.535,70 euros, IVA inclòs, 

desglossat de la següent manera:
Lot 1  Grau Mitjà: 41.048,40 euros, IVA 

inclòs.
Lot 2  Grau Superior: 52.487,30 euros, 

IVA inclòs.

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

—6 Requisits específics del contractista.
Classificació optativa: grup M, subgrup 4, 

categoria D.
La seva presentació es potestativa i úni

cament a efectes de dispensa de presentar 
la documentació acreditativa de la solvència 
econòmica, financera i tècnica que consta en 
l’apartat F del quadre de característiques del 
plec de clàusules administratives particulars.

—7 Criteris de valoració
 Preu ofertat: fins a 30 punts.
Millora del termini d’execució: fins a 20 

punts.
Millores en relació al personal: fins a 20 

punts.

Millores en relació als equips tècnics i 
mecànics que intervindran en l’execució del 
contracte: fins a 20 punts.

Altres millores presentades per l’empresa: 
fins a 10 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació  Re
gistre General

b) Domicili: Via Augusta, 202226, planta 
baixa

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 
08021

d) Telèfon: 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, 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 (dins l’horari del registre )
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 del 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, 202226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies naturals 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 el cas que es presentin proposicions 
per correus, es comunicarà oportunament 
als interessats la data d’obertura de pro
posicions.

e) Hora: 10.00 h.

—11 Despeses d’anunci
L’import de l’anunci anirà a càrrec de l’em

presa adjudicatària.

Barcelona, 26 de març de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.085.099)
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RESOLUCIÓ EDU/916/2008, de 13 de març, 
per la qual es modifica l’autorització d’obertura 
del centre docent privat Miquel Servet, de 
l’Hospitalet de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel titular del centre docent privat Miquel 
Servet, de l’Hospitalet de Llobregat, en petició 
d’autorització de canvi de titular, modificació 
dels ensenyaments, reducció de la capacitat 
i trasllat de locals, es va instruir l’expedient 
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment per part del nou 
titular i del centre dels requisits exigits per la 
normativa d’aplicació, en concret, per la Llei 
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora 
del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d’educació; el Reial decret 
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta
bleixen els requisits mínims dels centres que 
imparteixin ensenyaments de règim general no 
universitaris; 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 deter
minats aspectes de l’ordenació de la formació 
professional a 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 Modificar l’autorització d’obertura 
del centre docent privat Miquel Servet, de 
l’Hospitalet de Llobregat, codi 08031988, per 
canvi de titular, modificació dels ensenyaments, 
reducció de la capacitat i trasllat de locals, en 
els termes següents:

Les dades del nou titular són:
Nom: Eduformsan Hospitalet, SL.
NIF: B64315187.
Efectes: a partir del primer dia del mes se

güent al de la seva publicació al DOGC.
Ensenyaments que se suprimeixen:
Cicle formatiu de grau mitjà:
Gestió administrativa.
Cicles formatius de grau superior:
Administració i sistemes informàtics.
Laboratori i diagnòstic clínic.
Ensenyaments que redueixen la capacitat.
Cicles formatius de grau mitjà:
Cures auxiliars d’infermeria: de 3 a 2 unitats 

i de 60 a 45 llocs escolars.
Farmàcia: de 2 a 1 unitat i de 40 a 20 llocs 

escolars.
Locals on es trasllada el centre:
c. de Rodés, 6.

—2 El nou titular se subroga en totes les obli
gacions 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 ex
haureix 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, 13 de març de 2008

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

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

ANNEX

Composició del centre

Autorització d’obertura
Formació professional de grau mitjà.
Cures auxiliars d’infermeria: 2 unitats amb 
capacitat per a 45 llocs escolars.
Farmàcia: 1 unitat amb capacitat per a 20 
llocs escolars.

Formació professional de grau superior:
Documentació sanitària: 1 unitat amb capacitat 
per a 20 llocs escolars.

(08.072.187)

RESOLUCIÓ EDU/917/2008, de 13 de març, 
per la qual s’autoritza l’obertura del centre 
d’educació infantil l’Escoleta de Premià, de 
Premià de Mar.

Per tal de resoldre la sol·licitud d’autorització 
d’obertura d’un centre d’educació infantil de 
primer cicle, presentada pel promotor, 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, regu
ladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial 
decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual 
s’estableixen els requisits mínims dels centres 
que imparteixin ensenyaments de règim general 
no universitaris, i el Decret 55/1994, de 8 de 
març, sobre el règim d’autorització dels centres 
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’educa
ció infantil l’Escoleta de Premià, de Premià de 
Mar, en els termes següents:
Comarca: Maresme.
Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Premià de Mar.
Codi: 08066784.
Denominació genèrica: llar d’infants privada.
Denominació específica: L’Escoleta de Pre
mià.
Adreça: c. Sant Cristòfol, 2731.
Titular: L’Escoleta de Premià, SL.
NIF: B63976872.

Aquesta autorització té efectes des de l’inici 
del curs 20072008.

Composició del centre
Autorització d’obertura.

Educació infantil de primer cicle:
3 unitats amb capacitat per a 37 llocs 

escolars.
A aquest centre li són d’aplicació les previ

sions del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel 
qual es regulen el primer cicle de l’educació 
infantil i els requisits del centres.

—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 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, abans del 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’ende
mà 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, 13 de març de 2008

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

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

(08.072.188)

RESOLUCIÓ EDU/918/2008, de 14 de març, 
per la qual es resol el concurs públic per a la 
concessió de subvencions a centres privats 
concertatsper al finançament d’activitats 
complementàries de l’alumnat amb necessitats 
educatives específiques.

Per l’Ordre EDU/302/2007, de 20 de juliol 
(DOGC núm. 4956, de 28.8.2007), es va 
convocar concurs públic per a la concessió 
de subvencions als centres docents privats 
concertats per al finançament d’activitats 
complementàries de l’alumnat amb neces
sitats educatives específiques, derivades de 
situacions socioeconòmiques o socioculturals 
desafavorides durant el curs 2007/08.

D’acord amb el que disposa l’article 3 de 
Ordre esmentada, la presentació de sol·licituds 
es podia efectuar en dos períodes: el primer 
del 3 al 17 de setembre de 2007, i el segon, 
del 8 al 22 de gener de 2008.

D’acord amb el que disposa l’article 4 de la 
mateixa Ordre, el conseller d’Educació ha de 
resoldre la concessió de les subvencions, mit
jançant resolució que es publicarà al DOGC.

Per Resolució EDU/3585/2007, de 23 de 
novembre (DOGC núm. 5021, de 3.12.2007), 
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es va resoldre el concurs públic per a la con
cessió de les subvencions corresponents a 
les sol·licituds presentades durant el primer 
període i, un cop examinades les sol·licituds 
presentades pels centres durant el segon pe
ríode de presentació de sol·licituds, cal emetre 
la resolució corresponent.

Per això, a proposta de la Direcció General 
de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Atorgar als centres privats concertats 
que consten a l’annex 1 d’aquesta Resolució 
una subvenció, per l’import que en cada cas 
s’hi detalla, per al finançament d’activitats 
complementàries de l’alumnat amb neces
sitats educatives específiques derivades de 
situacions socioeconòmiques o socioculturals 
desafavorides, durant el curs 2007/08.

—2 Denegar als centres privats concertats 
que consten a l’annex 2 d’aquesta Resolució 
la subvenció sol·licitada, per les causes que 
en cada cas s’hi especifica.

—3 Aquesta Resolució comporta una des
pesa total d’1.233.000,00 euros, que serà 
a càrrec de l’aplicació pressupostària EN03 
D/482000100/4210 dels pressupostos de 
2008.

—4 D’acord amb el que disposa la base 6 
de l’annex de l’Ordre EDU/302/2007, de 20 
de juliol, de convocatòria de les subvencions, 
la tramitació del pagament es farà efectiva un 
cop justificat tot l’import concedit.

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

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

Barcelona, 14 de març de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller Educació

ANNEX 1

Causes de denegació (CD):

(1) El nombre total d’alumnes pels quals el 
centre sol·licita subvenció no arriba al mínim 

requerit a la base 2.b de l’Ordre EDU/302/2007, 
de 20 de juliol.

(2) El nombre total d’alumnes que tenen la 
corresponent resolució de la directora o del di
rector dels serveis territorials a què fa referència 
l’article 20.4 de la Resolució EDU/904/2007, de 
30 de març, per la qual s’aproven les normes 
de preinscripció i matrícula de l’alumnat als 
centres per al curs 2007/08, no arriba al mínim 
requerit a la base 2.b de l’Ordre EDU/302/2007, 
de 20 de juliol.

(3) El nombre total d’alumnes que tenen 
la corresponent resolució de la directora 
o director dels serveis territorials a què 
fa referència l’article 20.4 de la Resolució 
EDU/904/2007, de 30 de març, per la qual 
s’aproven les normes de preinscripció i ma
trícula de l’alumnat als centres per al curs 
2007/08, és inferior al nombre d’alumnes 
pels quals el centre ha efectuat la sol·licitud 
de subvenció.

SERVEIS TERRITORIALS:  
BAIX LLOBREGATANOIA.

Municipi: Cornellà de Llobregat.
Denominació: Sant Antoni Maria Claret.
Codi: 08016501.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EINF. 
11 EPRI. 11 ESO.
Subvenció: 12.900,00 euros.

Municipi: Esplugues de Llobregat.
Denominació: Utmar.
Codi: 08017049.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EPRI. 
13 ESO.
Subvenció: 6.900,00 euros.

Municipi: Gavà.
Denominació: Sagrat Cor.
Codi: 08017517.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF. 
8 EPRI. 7 ESO.
Subvenció: 9.300,00 euros.

Municipi: Igualada.
Denominació: Igualada.
Codi: 08019551.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF. 
2 EPRI. 1 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI.
Subvenció: 2.700,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Igualada.
Denominació: Jesús Maria.
Codi: 08019514.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
5 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EINF. 
2 EPRI.
Subvenció: 3.600,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Igualada.
Denominació: Mare del Diví Pastor.
Codi: 08019599.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF. 
2 EPRI.
Subvenció: 3.000,00 euros.

Municipi: Igualada.
Denominació: Maristes Igualada.
Codi: 08019541.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 ESO.

Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF. 
3 EPRI. 4 ESO.
Subvenció: 600,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Igualada.
Denominació: Monalco.
Codi: 08019484.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EPRI. 
2 ESO.
Subvenció: 1.800,00 euros.

Municipi: Igualada.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 08019575.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF.
Subvenció: 1.800,00 euros.

Municipi: Olesa de Montserrat.
Denominació: Nuestra Señora de Mont
serrat.
Codi: 08022410.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF. 
7 EPRI. 7 ESO.
Subvenció: 7.500,00 euros.

Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Denominació: Balmes I.
Codi: 08037735.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EE.
Subvenció: 3.000,00 euros.

Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Denominació: Balmes II.
Codi: 08045069.
Alumnes amb subvenció concedida: 6 EE.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EE.
Subvenció: 3.600,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Sant Just Desvern.
Denominació: Centre Pilot Sant Just Des
vern.
Codi: 08034163.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EE.
Subvenció: 3.000,00 euros.

SERVEIS TERRITORIALS:   
BARCELONA I (CIUTAT).

Municipi: Barcelona.
Denominació: AcisArtur Martorell.
Codi: 08006945.
Alumnes amb subvenció concedida: 6 EINF. 
16 EPRI. 3 ESO.
Subvenció: 14.100,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Auxilia.
Codi: 08014051.
Alumnes amb subvenció concedida: 11 EE.
Subvenció: 6.600,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Bon Pastor.
Codi: 08008401.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EPRI. 
4 ESO.
Subvenció: 2.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Cardenal Spínola.
Codi: 08010641.
Alumnes amb subvenció concedida: 11 EINF. 
29 EPRI. 17 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EINF. 
7 EPRI. 3 ESO.
Subvenció: 29.100,00 euros.
CD: (3).
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Municipi: Barcelona.
Denominació: Fundació EIRel Niu.
Codi: 08035027.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EE.
Subvenció: 600,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: La Salle Comtal.
Codi: 08005102.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF. 
2 EPRI. 3 ESO.
Subvenció: 3.900,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: La Salle Horta.
Codi: 08009934.
Alumnes amb subvenció concedida: 11 EINF. 
16 EPRI. 10 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF.
Subvenció: 19.200,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Barcelona.
Denominació: Lloret.
Codi: 08006477.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EPRI.
Subvenció: 3.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Mare de Déu de la Mercè.
Codi: 08008279.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EPRI.
Subvenció: 1.200,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Mare de Déu de Montserrat.
Codi: 08014012.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EE.
Subvenció: 1.200,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Mare del Diví Pastor.
Codi: 08005114.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF. 
18 EPRI. 11 ESO.
Subvenció: 16.500,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Marillac.
Codi: 08005485.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF. 
12 EPRI. 6 ESO.
Subvenció: 10.800,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Menéndez Pidal.
Codi: 08007241.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
3 EPRI. 1 ESO.
Subvenció: 2.700,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Miró.
Codi: 08008826.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF. 
3 EPRI.
Subvenció: 3.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Ntra. Sra. de Montserrat.
Codi: 08013071.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EE.
Subvenció: 1.800,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Prínceps 23 d’Abril.
Codi: 08007524.

Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF. 
5 EPRI.
Subvenció: 4.800,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Ramon Llull.
Codi: 08008656.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
5 EPRI. 1 ESO.
Subvenció: 3.900,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Roig Tesalia.
Codi: 08009016.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EPRI. 
9 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 ESO.
Subvenció: 5.700,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Barcelona.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08009685.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EINF.
Subvenció: 3.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Sant Gabriel.
Codi: 08008784.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
1 ESO.
Subvenció: 900,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Sant Joan Baptista.
Codi: 08003087.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 ESO.
Subvenció: 600,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Sant Pere Claver.
Codi: 08003671.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF. 
4 EPRI.
Subvenció: 4.200,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Sant Vicenç de Paül.
Codi: 08006313.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF.
Subvenció: 1.800,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Santísima Trinidad.
Codi: 08009235.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
4 EPRI. 6 ESO.
Subvenció: 4.800,00 euros.

SERVEIS TERRITORIALS:  
BARCELONA II (COMARqUES).

Municipi: Artés.
Denominació: Vedruna.
Codi: 08000220.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF. 
7 EPRI. 3 ESO.
Subvenció: 7.500,00 euros.

Municipi: Badalona.
Denominació: Boix.
Codi: 08001029.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF. 
5 EPRI. 1 ESO.
Subvenció: 5.700,00 euros.

Municipi: Badalona.
Denominació: Cultural.

Codi: 08000864.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EPRI. 
2 ESO.
Subvenció: 1.200,00 euros.

Municipi: Badalona.
Denominació: López Torrejón.
Codi: 08000979.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF. 
10 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF. 
4 EPRI.
Subvenció: 7.200,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Badalona.
Denominació: Mare de Déu de l’Assumpció.
Codi: 08001108.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF. 
3 EPRI. 7 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF. 
1 EPRI.
Subvenció: 5.100,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Badalona.
Denominació: Mare de Déu de la Mercè.
Codi: 08001285.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF. 
21 EPRI.
Subvenció: 15.000,00 euros.

Municipi: Badalona.
Denominació: Sant Domènec Savio.
Codi: 08000499.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF. 
8 EPRI. 27 ESO.
Subvenció: 15.300,00 euros.

Municipi: Badalona.
Denominació: Santíssima Trinitat.
Codi: 08001170.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF. 
3 EPRI. 2 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 ESO.
Subvenció: 3.600,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Berga.
Denominació: Llar Santa Maria de queralt.
Codi: 08037085.
Alumnes amb subvenció concedida: 15 EE.
Subvenció: 9.000,00 euros.

Municipi: Berga.
Denominació: VedrunaBerga.
Codi: 08014656.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF. 
11 EPRI.
Subvenció: 9.000,00 euros.

Municipi: Centelles.
Denominació: Sagrats Cors.
Codi: 08016203.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
3 EPRI. 2 ESO.
Subvenció: 3.000,00 euros.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Alegre.
Codi: 08018340.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF. 
4 EPRI. 5 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 EPRI.
Subvenció: 5.100,00 euros.
CD: (3).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Balaguer.
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Codi: 08018777.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF. 
11 EPRI. 4 ESO.
Subvenció: 9.600,00 euros.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Cultura.
Codi: 08018583.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
9 EPRI. 10 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 ESO.
Subvenció: 9.000,00 euros.
CD: (3).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: La Florida.
Codi: 08018376.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF. 
9 EPRI. 2 ESO.
Subvenció: 7.800,00 euros.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Lope de Vega.
Codi: 08018273.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EINF. 
7 EPRI. 2 ESO.
Subvenció: 7.800,00 euros.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Pare Enric d’Ossó.
Codi: 08018315.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF. 
13 EPRI. 21 ESO.
Subvenció: 15.900,00 euros.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: San Jaime.
Codi: 08019150.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF. 
16 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EPRI.
Subvenció: 12.000,00 euros.
CD: (3).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Sant Gervasi.
Codi: 08018391.
Alumnes amb subvenció concedida: 6 EINF. 
7 EPRI. 2 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI.
Subvenció: 8.400,00 euros.
CD: (3).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Sant Jaume de la FEP.
Codi: 08019009.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EINF. 
14 EPRI. 5 ESO.
Subvenció: 12.900,00 euros.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Utmar.
Codi: 08018972.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
7 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI.
Subvenció: 4.800,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Manresa.
Denominació: Joviat.
Codi: 08020036.
Alumnes amb subvenció concedida: 11 EINF. 
9 EPRI. 12 ESO.
Subvenció: 15.600,00 euros.

Municipi: Manresa.
Denominació: Oms i de Prat.

Codi: 08020085.
Alumnes amb subvenció concedida: 6 EINF. 
2 EPRI. 6 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 ESO.
Subvenció: 6.600,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Manresa.
Denominació: Santa Rosa de Lima.
Codi: 08020140.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
6 EPRI. 3 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EPRI. 
4 ESO.
Subvenció: 5.100,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Navàs.
Denominació: Diocesana.
Codi: 08022276.
Alumnes amb subvenció concedida: 16 
ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 4 ESO.
Subvenció: 4.800,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Denominació: Amor de Déu.
Codi: 08025186.
Alumnes amb subvenció concedida: 11 EINF. 
18 EPRI. 13 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI.
Subvenció: 21.300,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Denominació: Sant Gabriel.
Codi: 08025174.
Alumnes amb subvenció concedida: 9 EINF. 
12 EPRI. 8 ESO.
Subvenció: 15.000,00 euros.

Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Denominació: Túrbula.
Codi: 08025137.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF. 
12 EPRI. 11 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 4 EINF.
Subvenció: 12.900,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Denominació: Català Comercial.
Codi: 08032051.
Alumnes amb subvenció concedida: 8 ESO.
Subvenció: 2.400,00 euros.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Denominació: Sagrat Cor.
Codi: 08027729.
Alumnes amb subvenció concedida: 6 EINF. 
3 EPRI. 6 ESO.
Subvenció: 7.200,00 euros.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Denominació: Seimar.
Codi: 08027602.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EPRI. 
14 ESO.
Subvenció: 5.400,00 euros.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Denominació: Verge de les Neus.
Codi: 08027560.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF. 
11 EPRI. 10 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF. 
1 ESO.
Subvenció: 10.800,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Santpedor.
Denominació: Jeroni de Moragas.
Codi: 08036305.
Alumnes amb subvenció concedida: 7 EE.
Subvenció: 4.200,00 euros.

Municipi: Tona.
Denominació: VedrunaTona.
Codi: 08030431.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 ESO.
Subvenció: 300,00 euros.

Municipi: Torelló.
Denominació: Sagrats Cors.
Codi: 08030546.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
1 EPRI. 1 ESO.
Subvenció: 1.500,00 euros.

Municipi: Vilafranca del Penedès.
Denominació: El Carme.
Codi: 08031381.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF. 
5 EPRI. 4 ESO.
Subvenció: 5.400,00 euros.

Municipi: Vilafranca del Penedès.
Denominació: Montagut.
Codi: 08031356.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EPRI.
Subvenció: 1.200,00 euros.

Municipi: Vilafranca del Penedès.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 08031371.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF. 
7 EPRI. 11 ESO.
Subvenció: 8.700,00 euros.

Municipi: Vilafranca del Penedès.
Denominació: Sant Ramon de Penyafort.
Codi: 08031401.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF. 
4 EPRI. 4 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EPRI.
Subvenció: 6.000,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Denominació: Divina Providència.
Codi: 08031599.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF. 
1 EPRI. 2 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF. 
1 EPRI.
Subvenció: 2.400,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Denominació: El Cim.
Codi: 08031496.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EPRI. 
1 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 6 ESO.
Subvenció: 2.100,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Denominació: Escola Pia de Vilanova i la 
Geltrú.
Codi: 08031538.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF. 
4 EPRI. 3 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 ESO.
Subvenció: 4.500,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Denominació: La Pau.
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Codi: 08043565.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EINF. 
5 EPRI.
Subvenció: 6.000,00 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: GIRONA.

Municipi: Anglès.
Denominació: Vall dels Àngels.
Codi: 17000147.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EINF. 
3 EPRI.
Subvenció: 4.800,00 euros.

Municipi: Arbúcies.
Denominació: Vedruna.
Codi: 17000184.
Alumnes amb subvenció concedida: 9 EINF. 
4 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI.
Subvenció: 7.800,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Banyoles.
Denominació: Casa Nostra.
Codi: 17000299.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EPRI. 
5 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 ESO.
Subvenció: 3.900,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Blanes.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 17000482.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EPRI. 
2 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 ESO.
Subvenció: 1.200,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Cassà de la Selva.
Denominació: La Salle de Cassà.
Codi: 17000858.
Alumnes amb subvenció concedida: 7 EINF. 
7 EPRI. 1 ESO.
Subvenció: 8.700,00 euros.

Municipi: Figueres.
Denominació: Paula Montal.
Codi: 17001206.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
2 ESO.
Subvenció: 1.200,00 euros.

Municipi: Girona.
Denominació: Belllloc del Pla.
Codi: 17001590.
Alumnes amb subvenció concedida: 6 EINF. 
1 EPRI. 10 ESO.
Subvenció: 7.200,00 euros.

Municipi: Girona.
Denominació: Doctor Masmitjà.
Codi: 17001541.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF. 
10 EPRI.
Subvenció: 7.800,00 euros.

Municipi: Girona.
Denominació: La Salle.
Codi: 17001577.
Alumnes amb subvenció concedida: 26 
ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 ESO.
Subvenció: 7.800,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Girona.
Denominació: Les Alzines.

Codi: 17001413.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF. 
19 EPRI. 25 ESO.
Subvenció: 21.300,00 euros.

Municipi: Girona.
Denominació: Maristes Girona.
Codi: 17001589.
Alumnes amb subvenció concedida: 7 EINF. 
6 EPRI. 7 ESO.
Subvenció: 9.900,00 euros.

Municipi: Girona.
Denominació: Pare Coll.
Codi: 17001565.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
7 EPRI. 4 ESO.
Subvenció: 6.000,00 euros.

Municipi: Girona.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 17001905.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF. 
3 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF. 
1 EPRI.
Subvenció: 3.000,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Girona.
Denominació: Vedruna.
Codi: 17001553.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
3 EPRI. 2 ESO.
Subvenció: 3.000,00 euros.

Municipi: Palafrugell.
Denominació: Prats de la Carrera.
Codi: 17002508.
Alumnes amb subvenció concedida: 10 
ESO.
Subvenció: 3.000,00 euros.

Municipi: Palafrugell.
Denominació: Sant Jordi.
Codi: 17002521.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
8 ESO.
Subvenció: 3.000,00 euros.

Municipi: Palafrugell.
Denominació: Vedruna.
Codi: 17002511.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EPRI.
Subvenció: 2.400,00 euros.

Municipi: Palamós.
Denominació: La Salle.
Codi: 17002570.
Alumnes amb subvenció concedida: 11 EINF. 
14 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF.
Subvenció: 15.000,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Palamós.
Denominació: Vedruna.
Codi: 17002594.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
1 EPRI. 3 ESO.
Subvenció: 2.100,00 euros.

Municipi: Ripoll.
Denominació: Santa Maria de Ripoll.
Codi: 17003011.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EPRI.
Subvenció: 600,00 euros.

Municipi: Ripoll.
Denominació: Vedruna.

Codi: 17003021.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
6 EPRI. 3 ESO.
Subvenció: 5.100,00 euros.

Municipi: Salt.
Denominació: Mare de Déu del Roser.
Codi: 17003197.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
1 EPRI.
Subvenció: 1.200,00 euros.

Municipi: Sant Feliu de Guíxols.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 17003291.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF. 
6 EPRI.
Subvenció: 6.000,00 euros.

Municipi: Sant Feliu de Guíxols.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 17003288.
Alumnes amb subvenció concedida: 11 EPRI. 
18 ESO.
Subvenció: 12.000,00 euros.

Municipi: Sant Hilari Sacalm.
Denominació: les Cent Fonts.
Codi: 17006642.
Alumnes amb subvenció concedida: 21 
EINF.
Subvenció: 12.600,00 euros.

Municipi: Sant Hilari Sacalm.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 17003446.
Alumnes amb subvenció concedida: 22 EPRI. 
13 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI.
Subvenció: 17.100,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Santa Coloma de Farners.
Denominació: La Salle.
Codi: 17003653.
Alumnes amb subvenció concedida: 10 EINF. 
15 EPRI. 16 ESO.
Subvenció: 19.800,00 euros.

Municipi: Torroella de Montgrí.
Denominació: Sant Gabriel.
Codi: 17003896.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
2 ESO.
Subvenció: 1.200,00 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: LLEIDA.

Municipi: Agramunt.
Denominació: Mare de Déu del Socós.
Codi: 25000080.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
2 EPRI.
Subvenció: 1.800,00 euros.

Municipi: Balaguer.
Denominació: Escola Pia de Balaguer.
Codi: 25000811.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF. 
2 EPRI. 1 ESO.
Subvenció: 2.700,00 euros.

Municipi: Balaguer.
Denominació: Nostra Senyora del Carme.
Codi: 25000821.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF. 
2 EPRI. 2 ESO.
Subvenció: 3.600,00 euros.
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Municipi: Bellpuig.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 25001023.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF. 
11 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI.
Subvenció: 8.400,00 euros.
CD: (3).

Municipi: les Borges Blanques.
Denominació: Mare de Déu de Montserrat.
Codi: 25001151.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF. 
4 EPRI. 5 ESO.
Subvenció: 5.700,00 euros.

Municipi: Lleida.
Denominació: EpiscopalMare de Déu de 
l’Acadèmia.
Codi: 25002647.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF. 
17 EPRI. 19 ESO.
Subvenció: 18.300,00 euros.

Municipi: Lleida.
Denominació: L’Anunciata.
Codi: 25002222.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF. 
12 EPRI. 4 ESO.
Subvenció: 10.200,00 euros.

Municipi: Lleida.
Denominació: Les Heures.
Codi: 25002775.
Alumnes amb subvenció concedida: 6 ESO.
Subvenció: 1.800,00 euros.

Municipi: Lleida.
Denominació: Maristes Montserrat.
Codi: 25002313.
Alumnes amb subvenció concedida: 8 EINF. 
17 EPRI. 16 ESO.
Subvenció: 19.800,00 euros.

Municipi: Lleida.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 25002431.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF. 
3 EPRI.
Subvenció: 3.000,00 euros.

Municipi: Lleida.
Denominació: Sant Jaume.
Codi: 25002623.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EPRI.
Subvenció: 1.200,00 euros.

Municipi: Lleida.
Denominació: Santa Anna.
Codi: 25002234.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
7 EPRI. 5 ESO.
Subvenció: 6.300,00 euros.

Municipi: Mollerussa.
Denominació: El Carme.
Codi: 25003196.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
7 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EINF.
Subvenció: 4.800,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Mollerussa.
Denominació: La Salle.
Codi: 25003184.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 5 ESO.

Subvenció: 1.200,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Solsona.
Denominació: Arrels II.
Codi: 25004309.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 ESO.
Subvenció: 900,00 euros.

Municipi: Tàrrega.
Denominació: Escola Pia de Tàrrega.
Codi: 25004474.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF. 
1 EPRI. 2 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI.
Subvenció: 2.400,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Tremp.
Denominació: María Inmaculada.
Codi: 25004802.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EPRI. 
3 ESO.
Subvenció: 2.700,00 euros.

SERVEIS TERRITORIALS:  
MARESMEVALLèS ORIENTAL.

Municipi: Caldes de Montbui.
Denominació: Escola Pia de Caldes de 
Montbui.
Codi: 08015041.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EPRI.
Subvenció: 600,00 euros.

Municipi: Calella.
Denominació: Escola Pia de Calella.
Codi: 08015120.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EINF. 
2 EPRI. 3 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 7 EINF. 
5 EPRI. 1 ESO.
Subvenció: 5.100,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Calella.
Denominació: Freta.
Codi: 08035787.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF. 
2 ESO.
Subvenció: 600,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Canet de Mar.
Denominació: Santa Rosa de Lima.
Codi: 08015296.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 5 EPRI.
Subvenció: 1.200,00 euros.
CD: (3).

Municipi: el Masnou.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08020759.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF. 
8 EPRI. 5 ESO.
Subvenció: 8.100,00 euros.

Municipi: Granollers.
Denominació: Cervetó.
Codi: 08017773.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EPRI.
Subvenció: 600,00 euros.

Municipi: Granollers.
Denominació: Educem.

Codi: 08017840.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
3 EPRI. 1 ESO.
Subvenció: 2.700,00 euros.

Municipi: Granollers.
Denominació: Escola Pia de Granollers.
Codi: 08017785.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EPRI. 
10 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI. 
1 ESO.
Subvenció: 4.200,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Granollers.
Denominació: Maria Anna Mogas.
Codi: 08017827.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EINF. 
2 EPRI. 2 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EINF. 
1 EPRI.
Subvenció: 4.800,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Mataró.
Denominació: Balmes.
Codi: 08021016.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF. 
5 EPRI.
Subvenció: 4.200,00 euros.

Municipi: Mataró.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 08021119.
Alumnes amb subvenció concedida: 8 EINF. 
9 EPRI. 14 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI. 
1 ESO.
Subvenció: 14.400,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Mataró.
Denominació: Divina Providència.
Codi: 08021235.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
1 EPRI. 1 ESO.
Subvenció: 1.500,00 euros.

Municipi: Mataró.
Denominació: El Turó.
Codi: 08021193.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
3 EPRI. 1 ESO.
Subvenció: 2.700,00 euros.

Municipi: Mataró.
Denominació: Escola Pia de Mataró.
Codi: 08021107.
Alumnes amb subvenció concedida: 10 EINF. 
2 EPRI. 2 ESO.
Subvenció: 7.800,00 euros.

Municipi: Mataró.
Denominació: Freta.
Codi: 08034141.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 ESO.
Subvenció: 900,00 euros.

Municipi: Mataró.
Denominació: Gem.
Codi: 08021168.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
5 EPRI. 4 ESO.
Subvenció: 4.800,00 euros.

Municipi: Mataró.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
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Codi: 08021028.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
1 EPRI. 6 ESO.
Subvenció: 3.000,00 euros.

Municipi: Mataró.
Denominació: Sant Antoni de Pàdua.
Codi: 08021089.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EINF. 
3 EPRI. 11 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 ESO.
Subvenció: 8.100,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Mataró.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 08021181.
Alumnes amb subvenció concedida: 7 EINF. 
4 EPRI. 4 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 8 EINF. 
6 EPRI. 5 ESO.
Subvenció: 7.800,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Mataró.
Denominació: SolIxent.
Codi: 08035374.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EPRI. 
4 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI.
Subvenció: 3.000,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Mataró.
Denominació: Valldemia.
Codi: 08021144.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EPRI. 
4 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI.
Subvenció: 3.600,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Pineda de Mar.
Denominació: Mare de Déu del Roser.
Codi: 08022811.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EPRI.
Subvenció: 1.800,00 euros.

Municipi: Sant Celoni.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 08025769.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 ESO.
Subvenció: 600,00 euros.

Municipi: Sant Celoni.
Denominació: La Salle Sant Celoni.
Codi: 08025745.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF. 
12 EPRI. 10 ESO.
Subvenció: 12.000,00 euros.

Municipi: Sant Celoni.
Denominació: Pascual.
Codi: 08025757.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF.
Subvenció: 1.800,00 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: TARRAGONA.

Municipi: la Selva del Camp.
Denominació: Sant Rafael.
Codi: 43003112.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EPRI.
Subvenció: 1.800,00 euros.

Municipi: Reus.
Denominació: La Presentació.

Codi: 43002338.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF. 
9 EPRI. 6 ESO.
Subvenció: 9.000,00 euros.

Municipi: Reus.
Denominació: Maria Rosa Molas.
Codi: 43002351.
Alumnes amb subvenció concedida: 6 EINF. 
14 EPRI. 15 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF. 
2 EPRI. 1 ESO.
Subvenció: 16.500,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Reus.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 43002442.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EPRI.
Subvenció: 1.200,00 euros.

Municipi: Tarragona.
Denominació: El Carme.
Codi: 43003501.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF. 
1 EPRI. 3 ESO.
Subvenció: 2.700,00 euros.

Municipi: Tarragona.
Denominació: Joan Roig.
Codi: 43003410.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 ESO.
Subvenció: 1.500,00 euros.

Municipi: Tarragona.
Denominació: Joan XXIII.
Codi: 43003151.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF. 
16 EPRI. 18 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 5 EPRI. 
2 ESO.
Subvenció: 16.200,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Tarragona.
Denominació: Sant Domènec de Guzman.
Codi: 43003525.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF. 
5 EPRI. 1 ESO.
Subvenció: 5.100,00 euros.

Municipi: Valls.
Denominació: Claret.
Codi: 43004581.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF. 
6 EPRI.
Subvenció: 4.800,00 euros.

Municipi: Valls.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 43004554.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF. 
11 EPRI. 1 ESO.
Subvenció: 8.100,00 euros.

Municipi: Valls.
Denominació: Mare de Déu del Lledó.
Codi: 43004591.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
1 EPRI.
Subvenció: 1.200,00 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: TERRES DE L’EBRE.

Municipi: Tortosa.
Denominació: Nuestra Señora de la Conso
lación.

Codi: 43004311.
Alumnes amb subvenció concedida: 7 EINF. 
3 EPRI. 6 ESO.
Subvenció: 7.800,00 euros.

Municipi: Tortosa.
Denominació: Teresià.
Codi: 43004372.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EPRI.
Subvenció: 2.400,00 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: VALLèS OCCIDENTAL.

Municipi: Ripollet.
Denominació: Mare de Déu del Roser.
Codi: 08023463.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF. 
8 EPRI.
Subvenció: 6.000,00 euros.

Municipi: Rubí.
Denominació: Jaime Balmes I.
Codi: 08023797.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EPRI. 
2 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 ESO.
Subvenció: 1.800,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Rubí.
Denominació: Maristes Rubí.
Codi: 08023724.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF. 
3 EPRI. 4 ESO.
Subvenció: 4.200,00 euros.

Municipi: Rubí.
Denominació: Nuestra Señora de Mont
serrat.
Codi: 08023761.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
1 EPRI. 6 ESO.
Subvenció: 3.000,00 euros.

Municipi: Rubí.
Denominació: Politécnico.
Codi: 08023712.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF. 
15 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 4 EPRI.
Subvenció: 11.400,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Rubí.
Denominació: Ribas.
Codi: 08023751.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF. 
1 EPRI. 3 ESO.
Subvenció: 3.300,00 euros.

Municipi: Sabadell.
Denominació: La Immaculada.
Codi: 08024248.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF. 
11 EPRI. 4 ESO.
Subvenció: 9.000,00 euros.

Municipi: Sabadell.
Denominació: Xalest.
Codi: 08046396.
Alumnes amb subvenció concedida: 6 EE.
Alumnes amb subvenció denegada: 4 EE.
Subvenció: 3.600,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Denominació: El Pinar de Nuestra Señora.
Codi: 08026075.
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Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
13 EPRI. 19 ESO.
Subvenció: 14.100,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Airina.
Codi: 08029601.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF. 
4 EPRI.
Subvenció: 3.600,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Andersen.
Codi: 08029908.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF. 
8 EPRI. 6 ESO.
Subvenció: 9.000,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Cingle.
Codi: 08032075.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 ESO.
Subvenció: 1.500,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Crespinell.
Codi: 08037097.
Alumnes amb subvenció concedida: 9 EE.
Subvenció: 5.400,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Cultura Pràctica.
Codi: 08030017.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF. 
6 EPRI. 7 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI. 
1 ESO.
Subvenció: 8.100,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Terrassa.
Denominació: Delta.
Codi: 08029556.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF. 
12 EPRI.
Subvenció: 9.600,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Egara.
Codi: 08030078.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF. 
4 EPRI. 5 ESO.
Subvenció: 5.700,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: El Cim.
Codi: 08029660.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
7 EPRI. 5 ESO.
Subvenció: 6.300,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Goya.
Codi: 08029738.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF. 
3 EPRI. 10 ESO.
Subvenció: 5.400,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Joaquina de Vedruna.
Codi: 08029611.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF. 
4 EPRI. 7 ESO.
Subvenció: 6.300,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: L’Heura.

Codi: 08034801.
Alumnes amb subvenció concedida: 18 EE.
Alumnes amb subvenció denegada: 6 EE.
Subvenció: 10.800,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Terrassa.
Denominació: Lumen.
Codi: 08029921.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF. 
6 EPRI.
Subvenció: 4.800,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 08029672.
Alumnes amb subvenció concedida: 11 EINF. 
18 EPRI. 22 ESO.
Subvenció: 24.000,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Maria Auxiliadora.
Codi: 08029775.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF. 
10 EPRI.
Subvenció: 8.400,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Martí.
Codi: 08029751.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EPRI. 
15 ESO.
Subvenció: 6.300,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Petit Estella Nova.
Codi: 08030054.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF. 
11 EPRI. 26 ESO.
Subvenció: 16.800,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Ramon Pont.
Codi: 08030091.
Alumnes amb subvenció concedida: 9 EINF. 
4 EPRI. 6 ESO.
Subvenció: 9.600,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Sagrado Corazón de Jesús.
Codi: 08029881.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EINF. 
6 EPRI. 11 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EPRI. 
2 ESO.
Subvenció: 9.900,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Terrassa.
Denominació: San José de Calasanz.
Codi: 08029581.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF. 
9 EPRI.
Subvenció: 6.600,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Sant Domènec Savio.
Codi: 08029763.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF. 
7 EPRI. 10 ESO.
Subvenció: 8.400,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Santa Teresa de Jesús.
Codi: 08029805.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF. 
7 EPRI.
Subvenció: 6.600,00 euros.

ANNEX 2

SERVEIS TERRITORIALS:  
BAIX LLOBREGATANOIA.

Municipi: Igualada.
Denominació: Ateneu Igualadí.
Codi: 08036962.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 EINF. 
1 EPRI.
CD: (3).

Municipi: Igualada.
Denominació: Escola Pia d’Igualada.
Codi: 08019502.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EINF.
CD: (1).

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I (CIUTAT).

Municipi: Barcelona.
Denominació: Barcanova.
Codi: 08011382.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 EE.
CD: (2).

Municipi: Barcelona.
Denominació: Madres Concepcionistas de la 
Enseñanza.
Codi: 08004900.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF. 
6 EPRI. 11 ESO.
CD: (1).

Municipi: Barcelona.
Denominació: Peter Pan.
Codi: 08004869.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 EINF. 
6 EPRI.
CD: (1).

SERVEIS TERRITORIALS:  
BARCELONA II (COMARqUES).

Municipi: Badalona.
Denominació: Minguella.
Codi: 08001157.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EINF. 
8 EPRI. 2 ESO.
CD: (1).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Azorín.
Codi: 08018339.
Alumnes amb subvenció denegada: 5 EPRI.
CD: (1).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Sant Josep Obrer.
Codi: 08018601.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EINF. 
16 EPRI. 5 ESO.
CD: (1).

Municipi: Moià.
Denominació: Escola Pia de Moià.
Codi: 08022100.
Alumnes amb subvenció denegada: 5 EPRI.
CD: (1).

Municipi: Taradell.
Denominació: Sant GenísSanta Agnès.
Codi: 08029313.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI.
CD: (3).

SERVEIS TERRITORIALS: LLEIDA.

Municipi: Guissona.
Denominació: Mare de Déu del Roser.
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Codi: 25001771.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 EINF. 
3 EPRI.
CD: (1).

Municipi: la Seu d’Urgell.
Denominació: La Salle.
Codi: 25004152.
Alumnes amb subvenció denegada: 5 EINF. 
21 EPRI. 5 ESO.
CD: (2).

SERVEIS TERRITORIALS:  
MARESMEVALLèS ORIENTAL.

Municipi: la Llagosta.
Denominació: Gilpe.
Codi: 08019733.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 EINF. 
7 EPRI.
CD: (2).

Municipi: Llinars del Vallès.
Denominació: Ginebró.
Codi: 08045161.
Alumnes amb subvenció denegada: 5 EINF. 
7 EPRI. 2 ESO.
CD: (1).

SERVEIS TERRITORIALS: TARRAGONA.

Municipi: Reus.
Denominació: Maria Cortina.
Codi: 43002375.
Alumnes amb subvenció denegada: 4 EPRI. 
5 ESO.
CD: (1).

SERVEIS TERRITORIALS: TERRES DE L’EBRE.

Municipi: Sant Carles de la Ràpita.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 43002958.
Alumnes amb subvenció denegada: 10 EPRI. 
7 ESO.
CD: (2).

Municipi: Tortosa.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 43004402.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 EINF. 
9 EPRI. 18 ESO.
CD: (1).

SERVEIS TERRITORIALS: VALLèS OCCIDENTAL.

Municipi: Montcada i Reixac.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 08021727.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF. 
13 EPRI.
CD: (1).

Municipi: Ripollet.
Denominació: San Juan de la Cruz.
Codi: 08023487.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EINF. 
6 EPRI.
CD: (1).

Municipi: Rubí.
Denominació: Regina Carmeli.
Codi: 08023803.
Alumnes amb subvenció denegada: 5 EINF. 
18 EPRI. 8 ESO.
CD: (2).

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Denominació: Pureza de María.
Codi: 08026038.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 EINF. 
12 EPRI. 13 ESO.
CD: (1).

Municipi: Terrassa.
Denominació: Tecnos.
Codi: 08029684.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EINF. 
14 EPRI. 9 ESO.
CD: (1).

Municipi: Terrassa.
Denominació: Vedruna.
Codi: 08030111.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EINF. 
10 EPRI. 15 ESO.
CD: (1).

(08.073.123)

EDICTE de 26 de març de 2008, pel qual 
es sotmet a informació pública el projecte 
de Decret pel qual s’estableix l’ordenació i el 
currículum dels ensenyaments d’idiomes de 
règim especial.

El Departament d’Educació està tramitant 
el projecte de Decret pel qual s’estableix 
l’ordenació i el currículum dels ensenyaments 
d’idiomes de règim especial.

Amb la finalitat de donar participació als 
ciutadans en el procés d’elaboració d’aquest 
projecte, es sotmet a informació pública, durant 
el termini de 20 dies hàbils, comptadors des 
de l’endemà de la data de publicació d’aquest 
Edicte al DOGC, d’acord amb el que disposa 
l’article 64 de la Llei 13/1989, de 14 de de
sembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, i l’article 86 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

El projecte es troba disponible, en hores 
d’oficina, a la seu central del Departament 
d’Educació (Via Augusta, 202226, 08021 
Barcelona) i als seus serveis territorials de 
Barcelona I (ciutat) (Paral·lel, 7173, 08004 
Barcelona); Barcelona II (comarques) (Casp, 
15, 08010 Barcelona); Baix LlobregatAnoia, 
(Laureà Miró, 328330, 08980 Sant Feliu de 
Llobregat); MaresmeVallès Oriental, (Carrer 
Onofre Arnau,32, 08301 Mataró); Vallès 
Occidental, (Marquès de Comillas, 6769, 
08202 Sabadell); Tarragona (Sant Francesc, 
7, 43003 Tarragona); Terres de l’Ebre (c. 
Providència 59, 43500, Tortosa), Lleida 
(Pica d’estats, 2, 25003 Lleida), i a Girona 
(Ultònia, 13, 17002 Girona), o bé consultant 
la pàgina web del Departament d’Educació 
(http://www.gencat.net/educacio), per tal 
que els interessats el puguin examinar i 
formularhi les al·legacions que considerin 
oportunes.

Barcelona, 26 de març de 2008

M. Dolors Rius Benito
Secretària general

(08.086.014

ORDRE EDU/137/2008, de 26 de març, per 
la qual s’aproven les bases generals de la 
línia d’ajuts i subvencions destinada a les 
famílies i l’alumnat, i les bases específiques 
dels diversos programes que la integren, i 
s’obre la convocatòria pública per a l’any 
2008.

La política d’ajuts i subvencions del Depar
tament d’Educació, adreçada al conjunt dels 
agents de la comunitat educativa, esdevé un 
instrument essencial per assolir les finalitats 
i els objectius de les polítiques públiques, 
concretades per l’acció de govern.

Els ajuts que convoca anualment aquest 
Departament, en les seves diferents modalitats, 
tenen l’objecte d’incentivar la realització d’ac
tivitats que són en essència d’interès general 
o social, i de facilitarne l’accés.

Aquesta política d’ajuts i subvencions 
es concep amb una doble vessant. D’una 
banda, la concessió d’ajuts que permetin 
compensar les situacions individuals i facilitar 
l’accés a serveis bàsics o complementaris en 
l’educació es concep com un autèntic dret 
individual. Això és, garantir la igualtat d’opor
tunitats i la cohesió social. D’altra banda, es 
concep com un deure de l’Administració i de 
la societat civil en el seu conjunt, la promo
ció i la incentivació d’activitats i programes 
que afegeixin valor al sistema educatiu de 
Catalunya.

Atès l’important volum de convocatòries 
anuals d’ajuts i subvencions, el Departament 
d’Educació ha cregut convenient revisarne 
l’actual model de gestió, amb l’objectiu de do
tarlo d’una major eficàcia en la seva execució, 
una més gran transparència i simplicitat en la 
informació, així com d’una visió orientada al 
ciutadà usuari, per tal de permetreli una plani
ficació anticipada i millorar les seves relacions 
amb l’Administració, evitantli la presentació 
de documentació reiterada, i facilitantli les 
relacions per mitjans telemàtics.

Així mateix, les necessitats de planificació 
de les administracions públiques i l’obligació 
de garantir la publicitat, l’eficàcia, l’eficiència 
i la transparència, dins el nou marc normatiu 
establert per la Llei 38/2003, de 17 de no
vembre, general de subvencions, i l’obligació 
d’aprovar un pla estratègic de subvencions, 
aconsella modificar el sistema tradicional de 
gestió dels ajuts.

Per contribuir a l’assoliment dels objectius 
indicats, el Departament d’Educació ha 
organitzat la seva activitat de foment en 5 
línies d’actuació, en funció dels beneficiaris 
potencials que conformen la comunitat edu
cativa, i que en són: les famílies i l’alumnat, 
els centres educatius, el professorat, les 
diverses entitats i associacions i l’adminis
tració local. Els diversos programes que 
integren cadascuna de les línies d’actuació 
defineixen les diferents activitats i projectes 
que se subvencionen. No obstant això, i 
per un període transitori, hi haurà algunes 
convocatòries al llarg del 2008 que es publi
caran unilateralment sense integrarse dins 
la línia de beneficiari potencial corresponent, 
essencialment per la necessitat de garantir 
el seu bon funcionament i objectiu, i per tal 
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de no afectar els possibles sol·licitants ni 
endarrerir el procés. Un cop assolit aquest 
objectiu, la convocatòria que correspongui 
s’integrarà a la línia d’actuació corresponent 
en el següent exercici.

El resultat d’aquesta tasca ha estat l’ela
boració d’unes bases generals reguladores 
de cadascuna de les línies d’ajut i subvenció 
i de les bases específiques dels respectius 
programes, que es convocaran al llarg de l’any. 
A aquest efecte, mitjançant aquesta Ordre 
s’aproven les bases generals de la línia d’ajuts i 
subvencions destinada a les famílies i l’alumnat, 
i les específiques dels tres programes que la 
defineixen, i s’obre la convocatòria pública per 
a la concessió dels ajuts.

Per això, d’acord amb el que preveu el 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i els pre
ceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions,

Ordeno:

Article 1. S’aproven les bases generals que 
regulen el procediment de concessió de la 
línia d’ajuts i subvencions destinada a les 
famílies i l’alumnat que gestiona el Departa
ment d’Educació, les quals consten a l’annex 
1 d’aquesta Ordre.

Article 2. S’aproven les bases específiques 
dels diferents programes que integren la línia 
d’ajuts i subvencions destinada a les famílies 
i l’alumnat, les quals consten a l’annex 2 
d’aquesta Ordre.

Article 3
Es convoquen, per a l’any 2008, els ajuts 

i subvencions de tots els programes que 
consten a l’annex 2 d’aquesta Ordre.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessa
des 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 des de l’endemà de la seva 
publicació al DOGC, segons 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 del con
seller d’Educació, en el termini d’un mes a 
comptar des de l’endemà de la seva publi
cació al DOGC, segons el que estableixen 
els articles 115 i 116 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, 26 de març de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX 1

Bases generals

Línia d’ajuts i subvencions adreçada a les 
famílies i l’alumnat

—1 Objecte i principis generals del proce-
diment

1.1 L’objecte d’aquestes bases és regular 
el procediment de concessió dels diversos 
ajuts i subvencions adreçats a les famílies i 
l’alumnat, per a la realització d’activitats prò
pies de l’àmbit competencial del Departament 
d’Educació.

1.2 El procediment de concessió és el de 
concurrència competitiva, i s’inicia l’endemà 
de la publicació d’aquesta convocatòria al 
DOGC.

1.3 El període d’execució de l’activitat 
objecte de la subvenció és el de l’any de pre
sentació de la sol·licitud, d’acord amb la con
vocatòria, sense perjudici del que estableixin les 
bases específiques de cada programa.

1.4 El procediment de convocatòria es 
tramita i resol pels òrgans del Departament 
d’Educació que siguin competents per raó de 
la matèria, d’acord amb la normativa organit
zativa vigent en el moment de publicarse la 
convocatòria. Les bases específiques de cada 
programa determinen l’òrgan competent per 
tramitar i resoldre en cada cas.

1.5 Les bases específiques de cada 
programa concreten el termini màxim per 
resoldre i comunicar, que no podrà excedir 
dels 6 mesos, comptats des de l’endemà de 
la data de finalització del termini de presen
tació de sol·licituds. En el cas que les bases 
específiques no n’estableixin un altre, el termini 
és de 3 mesos.

—2 Beneficiaris
Poden optar als ajuts i subvencions dels 

diferents programes, en els termes previstos 
a les respectives bases específiques, l’alumnat 
i les famílies.

—3 Requisits dels beneficiaris
3.1 Els beneficiaris han de complir els 

requisits que estableixin les bases específiques 
reguladores dels diversos programes.

3.2 Per la naturalesa de la subvenció 
i l’especialitat del col·lectiu subvencionat 
en els tres programes que integren la línia 
d’ajuts i subvencions adreçada a l’alumnat i 
les famílies, els beneficiaris no han de com
plir el requisit de no trobarse 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, ni el referit al 
compliment de les obligacions tributàries i 
amb la seguretat social.

—4 Sol·licituds
4.1 El termini de presentació de sol·licituds 

és el que estableixen les bases específiques 
de cada programa.

4.2 Les sol·licituds es presenten prefe
rentment de forma telemàtica de la forma que 
preveuen les bases específiques de cada pro
grama, i davant l’òrgan que s’hi estableixi.

4.3 Les sol·licituds també es poden 
presentar directament o per qualsevol dels 
mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju
rídic 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 sigui datada i segellada 
pel personal de l’oficina de correus abans de 
ser certificada.

4.4 Si la sol·licitud no compleix els requi
sits que s’estableixen als apartats anteriors 
es requerirà l’interessat perquè en un termini 
de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el 
defecte o aporti els documents preceptius, amb 
la indicació que si no ho fa així es considerarà 
que desisteix de la seva petició, i s’arxivarà la 
sol·licitud sense cap més tràmit.

4.5 La presentació de la sol·licitud implica 
l’acceptació de les bases.

4.6 qualsevol falsedat en les dades que 
es facin constar a la sol·licitud comportarà 
l’exclusió del sol·licitant.

—5 Obligacions generals dels beneficiaris 
i control

Són obligacions dels beneficiaris:
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, 

exercir l’activitat o adoptar el comportament 
que fonamenta la concessió de les subven
cions.

b) Justificar davant l’òrgan concedent el 
compliment dels requisits i condicions, i tam
bé la realització i el compliment de la finalitat 
que determinin la concessió o el gaudi de la 
subvenció, d’acord amb el que preveuen les 
bases generals i específiques.

c) Sotmetre’s a les actuacions de com
provació que efectuï l’òrgan concedent, i 
aportar tota la informació que li sigui requerida 
a l’efecte.

d) Conservar els documents justificatius de 
l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els docu
ments electrònics, mentre puguin ser objecte 
de les actuacions de comprovació i control.

e) Procedir al reintegrament dels fons 
percebuts en els casos que preveu l’article 
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i 99 i següents del 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, 
pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya.

f) Facilitar tota la informació que els reque
reixin el Departament d’Educació, la Intervenció 
de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o 
altres òrgans competents de conformitat amb 
les normes legals vigents.

g) Presentar a l’òrgan competent les pro
postes de canvi que es pugui produir o es 
produeixi en l’activitat o el projecte subven
cionat. Aquestes propostes hauran d’anar 
acompanyades de memòries justificatives. La 
proposta es considerarà desestimada si no s’ha 
notificat la resolució corresponent en el termini 
de dos mesos des de la data d’entrada de la 
proposta en el Departament d’Educació.

h) No superar, en concurrència amb altres 
subvencions, ajuts, ingressos o recursos, el 
100% del cost de l’activitat subvencionada, 
d’acord amb el que preveu l’article 19.3 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions.

i) Comunicar a l’òrgan concedent l’obten
ció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos que financin les activitats subven
cionades.

Aquesta comunicació s’ha d’efectuar tan 
aviat com es conegui, i en tot cas, abans de 
la justificació de l’aplicació donada als fons 
percebuts.
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j) Fer pública la col·laboració del Depar
tament d’Educació en la documentació que 
generin els programes subvencionats, fenthi 
constar l’expressió: “Amb el suport del Depar
tament d’Educació”.

—6 Comissió i criteris de valoració
6.1 La Comissió de valoració és l’òrgan 

col·legiat al qual pertoca encarregarse del 
desenvolupament del procés de selecció 
d’activitats i projectes a subvencionar, i la seva 
composició s’estableix a les bases específiques 
de cada programa.

6.2 La comissió de valoració té les 
funcions d’aplicar les bases, examinar els 
expedients de sol·licitud en funció dels cri
teris de valoració prioritària establerts a les 
bases específiques, resoldre incidències, si 
n’hi ha, i elaborar les propostes de resolució 
corresponents.

6.3 Els membres de la comissió es troben 
sotmesos a les causes d’abstenció i recusa
ció que estableixen els 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.

—7 Resolució de la convocatòria
7.1 Les bases específiques determinen 

l’òrgan competent per a la seva resolució.
7.2 La resolució 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 ferho.

7.3 En qualsevol cas, les sol·licituds pre
sentades s’entendran desestimades si no hi 
recau resolució expressa en el termini de sis 
mesos des de l’endemà de la finalització del 
termini de presentació de les sol·licituds.

—8 Publicació de la resolució
Sens perjudici del que disposin les bases 

específiques dels diferents programes, la 
resolució de concessió es fa pública al tauler 
d’anuncis de la seu central del Departament 
d’Educació i als dels serveis territorials cor
responents.

Així mateix, les subvencions concedides per 
un import igual o superior a 3.000,00 euros 
es publiquen al DOGC.

—9 Import, justificació i abonament
9.1 La resolució que atorga la subvenció 

determina l’import que se subvenciona, i si 
amb l’aportació se subvenciona una quantitat 
independent de l’import total del programa i 
activitat, o un percentatge del cost.

9.2 L’ens gestor tindrà en compte altres 
subvencions, ajuts, ingressos o recursos que 
hagi rebut o pugui rebre el beneficiari per a 
l’activitat subvencionada, de manera que la 
suma de les quantitats atorgades no podrà 
superar en cap cas el 100% del cost de 
l’activitat subvencionada.

9.3 La quantitat atorgada es pagarà quan, 
a judici de l’òrgan gestor, s’hagi justificat 
adequadament l’aplicació del total a l’activitat 
subvencionada, en els termes que estableixen 
les bases específiques de cada programa 
i sens perjudici del que preveuen aquestes 
bases generals.

9.4 El termini per justificar el compliment de 
l’obligació s’estableix a les bases específiques 
de cada programa.

9.5 Per poder concórrer a les convocatò
ries següents, cal haver efectuat la justificació 

corresponent del que es va obtenir en exercicis 
anteriors.

—10 Nul·litat, anul·labilitat i reintegrament
10.1 L’òrgan competent pot declarar 

la nul·litat o anul·labilitat de la resolució de 
concessió de la subvenció i exigir el retorn 
de les quantitats percebudes en els supòsits 
previstos per l’article 37 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, 
i en tot allò no previst per aquest, per l’article 
99 i següents del Decret legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya.

10.2 quan el beneficiari de la subvenció 
concedida no justifiqui la totalitat de la despe
sa, s’entendrà que la resolució de concessió 
resta parcialment sense efecte en la quantitat 
no justificada, sempre que això no comporti 
l’incompliment de la seva finalitat.

10.3 La inexactitud de les dades aportades 
o l’incompliment per part de les persones 
beneficiàries d’alguna de les obligacions 
que es deriven de la concessió de l’ajut o 
subvenció, pot donar lloc a la revocació de 
l’import atorgat.

10.4 L’òrgan concedent iniciarà un pro
cediment de reintegrament de les prestacions 
econòmiques i ajuts concedits i abonats 
indegudament.

El procediment de reintegrament es tramita
rà d’acord amb el que preveu l’article 100 del 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, amb les 
adaptacions que corresponguin.

—11 Caràcter de les subvencions
11.1 Les subvencions que es puguin 

concedir estan subjectes a limitació pressu
postària i no generen cap dret de continuïtat 
en l’assignació de finançament als destinataris 
per a exercicis successius.

11.2 Les subvencions concedides se 
sotmetran al règim fiscal vigent en el moment 
del seu atorgament.

—12 Control
El Departament d’Educació pot inspeccionar 

el desenvolupament dels programes i les actu
acions subvencionades per tal de comprovar el 
compliment de l’objecte de la subvenció.

ANNEX 2

Bases específiques

Línia d’ajuts i subvencions adreçada a les 
famílies i l’alumnat

Programa A. Ajuts a l’alumnat amb necessi
tats educatives especials derivades de condi
cions personals per discapacitats psíquiques, 
motrius o sensorials, matriculat en centres 
educatius sostinguts amb fons públics, per a 
l’assistència a convivències escolars.

—1 Objecte, període subvencionat
L’objecte d’aquests ajuts és fomentar que 

l’alumnat amb necessitats educatives espe
cials derivades de condicions personals de 
discapacitats psíquiques, motrius o sensorials, 
matriculat en centres educatius de Catalunya 
sostinguts amb fons públics, participi en les 

convivències escolars organitzades pels cen
tres educatius.

Es subvencionen les convivències realitzades 
durant el curs 20072008.

—2 Beneficiaris i requisits
Podrà sol·licitar aquests ajuts l’alumnat amb 

necessitats educatives especials derivades de 
condicions personals de discapacitats psíqui
ques, motrius o sensorials matriculat en centres 
educatius de Catalunya sostinguts amb fons 
públics, que hagi participat en les convivències 
escolars organitzades pel seu centre. Excepci
onalment, podrà sol·licitar també aquests ajuts 
l’alumnat amb malalties cròniques greus que 
no tingui autonomia per a fer front a les seves 
necessitats sanitàries.

—3 Import i partida pressupostària
Es destina a la concessió d’aquests ajuts 

fins a un import màxim de 370.000,00 euros, 
amb càrrec al crèdit EN04 D/480000100/4250 
del pressupost de la Generalitat de Catalunya 
per al 2008.

Els ajuts objecte d’aquesta convocatòria 
seran incompatibles amb la percepció d’altres 
de naturalesa similar atorgats per qualsevol 
organisme o entitat pública.

—4 Sol·licituds, documentació i termini de 
presentació

4.1 Les persones interessades formalit
zaran la seva sol·licitud, i la lliuraran al centre 
educatiu en l’imprès normalitzat que, com la 
resta de documentació, es facilitarà a la seu 
central del Departament d’Educació, els seus 
serveis territorials o es podrà obtenir mitjançant 
Internet a la pàgina web http://www.gencat.
net/educacio.

4.2 Els centres educatius rebran les sol
licituds del seu alumnat, les quals quedaran 
arxivades a disposició del Departament 
d’Educació.

4.3 La direcció del centre remetrà als 
serveis territorials la documentació que es 
detalla tot seguit, a partir de l’endemà de la 
publicació d’aquesta Ordre al DOGC, i fins al 
5 de juliol de 2008.

La documentació a presentar serà la se
güent:

a) Certificat justificatiu de la realització de 
les convivències, que es formalitzarà en un 
imprès normalitzat, en el qual s’especificarà 
el lloc i les dates en què s’han realitzat les 
convivències, i la relació de l’alumnat amb 
necessitats educatives especials que ha 
presentat sol·licitud d’ajut i ha participat en 
les convivències, fent constar el tipus de de
ficiència o disminució que pateix. En aquest 
imprès s’inclourà la declaració conforme no 
s’ha rebut cap altre ajut per a la mateixa 
finalitat, procedent de qualsevol organisme 
o entitat pública.

b) Certificat, que es formalitzarà en imprès 
normalitzat, del director/a del centre amb 
la relació detallada de les despeses i dels 
ingressos de l’activitat.

c) Memòria de la realització de les convi
vències, en què es detallin els objectius i les 
activitats que s’han dut a terme en relació 
amb el tipus de deficiència de l’alumnat i 
que permeti avaluar la qualitat didàctica de 
l’activitat realitzada.

Aquests impresos normalitzats es facilitaran 
a la seu central del Departament d’Educació, 
als seus serveis territorials o es podrà obte
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nir a través de l’adreça http://www.gencat.
net/educacio.

—5 Requisits de les convivències
Les convivències escolars hauran de complir 

els requisits següents:
a) Les haurà d’organitzar l’equip educatiu 

corresponent, d’acord amb les necessitats 
específiques de l’alumnat.

b) La durada no podrà ser inferior a dos 
dies ni superior a set.

c) Hauran de tenir lloc obligatòriament abans 
del dia 30 de juny de l’any d’acabament del 
curs escolar.

—6 Criteris de valoració
6.1 La quantitat que correspondrà a cada 

sol·licitud serà proporcional al nombre d’alum
nes amb necessitats educatives especials que 
ha participat en les convivències, i al total de 
dies de durada.

En aquest sentit, es computarà com un ajut 
un dia de convivències per a cada alumne, 
amb el límit de dies, mínim i màxim, establert 
en la base anterior.

6.2 La quantitat de l’ajut s’obtindrà dis
tribuint el pressupost màxim entre el nombre 
total de dies de convivències que han realitzat 
el total d’alumnes amb necessitats educatives 
especials que han participat en aquesta acti
vitat, i en qualsevol cas, mai serà superior als 
30 euros per dia.

—7 Resolució de la convocatòria
7.1 Es delega en la directora general 

d’Atenció a la Comunitat Educativa la resolució 
de la convocatòria, a proposta d’una comissió 
de valoració, que estarà formada pels següents 
membres:

a) La subdirectora general de Gestió de 
Serveis a la Comunitat, o la persona en qui 
delegui, la qual actuarà com a presidenta.

b) El cap del Servei de Gestió dels Serveis 
a l’Alumnat.

c) Un/a funcionari/ària del Departament 
d’Educació, adscrit/a al Servei de Gestió 
dels Serveis a l’Alumnat, qui actuarà com a 
secretari/ària.

7.2 La resolució de la directora general 
d’Atenció a la Comunitat Educativa de con
cessió o desestimació dels ajuts es notificarà 
als interessats a través dels centres educatius 
i es publicarà segons el previst a les bases 
generals, i a l’adreça http://www.gencat.
net/educacio.

—8 Justificació i pagament
8.1 L’abonament dels ajuts es farà directa

ment als centres educatius, prèvia justificació 
de la realització de l’activitat d’acord amb la 
documentació prevista.

8.2 Les quantitats s’ingressaran al comp
te corrent en què cada centre percep les 
dotacions econòmiques per despeses de 
funcionament o, en el seu defecte, en aquell 
que s’indiqui a la sol·licitud.

8.3 Pel que fa als centres educatius la 
gestió dels quals té encomanada el Depar
tament d’Educació, aquesta assignació de 
fons haurà de ser comptabilitzada deguda
ment pels centres i es troba sotmesa al que 
estableix l’Ordre de 16 de gener de 1990, de 
desplegament del Decret 235/1989, de 12 de 
setembre, que regula el procediment per dur 
a terme l’autonomia de gestió econòmica dels 
centres educatius públics no universitaris del 
Departament d’Educació.

8.4 En el termini de 15 dies hàbils a partir 
de l’endemà que el centre rebi l’ingrés, el 
centre educatiu haurà de trametre a la Direcció 
General d’Atenció a la Comunitat Educativa del 
Departament d’Educació la relació d’alumnes 
beneficiaris, en la qual els pares o tutors 
acreditin haver rebut l’import de l’ajut, en 
l’imprès normalitzat que es facilitarà a la seu 
del Departament d’Educació i als seus serveis 
territorials, i que es podrà obtenir mitjançant 
l’adreça http://www.gencat.net/educacio.

Programa B. Ajuts a joves que realitzen 
plans de transició al treball

—1 Objecte i període subvencionat
L’objecte d’aquests ajuts és reduir als joves 

que realitzen plans de transició al treball les 
despeses ocasionades per desplaçament, a 
causa de la distància entre el domicili familiar i el 
centre de formació o el lloc on l’alumne realitza 
la formació pràctica en centres de treball.

El període subvencionat és el que correspon 
al generjuny de l’any 2008.

—2 Beneficiaris i requisits
2.1 Poden ser beneficiaris els joves que 

estiguin realitzant plans de transició al treball 
durant el curs 20072008, i que reuneixin els 
requisits de trobarse en una situació familiar 
econòmicament desafavorida, i viure allunyats 
del centre formatiu i/o del centre de treball on 
realitzen la formació pràctica.

2.2 Són requisits per a la concessió de 
l’ajut haver assistit a les activitats programa
des com a mínim un 70% dels dies lectius, i 
l’aprofitament positiu de la formació.

—3 Import i partida pressupostària
3.1 Es destina a la concessió d’aquests 

ajuts un import total màxim de 60.000,00 
euros, a càrrec de la posició pressupostària 
D/480000100/4250 del centre gestor EN07 
del pressupost de la Generalitat de Catalunya 
per al 2008

3.2 Aquest import es distribuirà entre 
totes les persones sol·licitants que reuneixin 
els requisits, proporcionalment a la despesa 
realitzada, i en qualsevol cas, l’import màxim 
de l’ajut per persona serà de 350,00 euros.

—4 Sol·licitud i documentació
4.1 Les sol·licituds es presentaran per 

l’alumne o el seu representant legal d’acord 
amb el model que es pot trobar a l’adreça elec
trònica: http://www.gencat.cat/educacio, s’han 
d’adreçar al director general d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats, i s’han 
de presentar al Departament d’Educació (Via 
Augusta, 202, 08021 Barcelona).

4.2 Les sol·licituds es poden presentar des 
de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre 
al DOGC fins al 30 de maig de 2008.

4.3 A la sol·licitud s’ha d’adjuntar:
a) Fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne
b) Un informe del tècnic municipal adscrit 

al pla de transició al treball, on constarà, el 
programa i curs professional en el qual està 
inscrit l’alumne, l’aprofitament de la formació 
i els dies d’assistència al curs, així com el 
càlcul de la distància i de les despeses de 
transport que genera a l’alumne l’assistència 
al centre formatiu i/o al lloc on realitza les 
pràctiques, amb fotocòpia del justificant del 
transport utilitzat.

c) Certificat de convivència on figuri el 
nombre de membres de la família.

d) Certificat de família nombrosa i certificat 
d’altres circumstàncies especials que afectin 
la renda familiar, si s’escau.

e) Fotocòpia de document bancari amb 
les dades d’un compte on l’alumne figuri 
com a titular.

4.4 La presentació de la sol·licitud de 
l’ajut implicarà l’autorització a l’Administració 
educativa per a la funció de comprovació de 
les dades corresponents a les obligacions 
tributàries, per determinar la renda familiar 
dels membres computables de la família 
del sol·licitant, a efectes de l’atorgament 
de l’ajut.

Si el sol·licitant denega el consentiment, 
haurà d’aportar ell mateix les dades.

També en el supòsit que l’ajut sigui sol·licitat 
per persones que formin part d’unitats familiars 
de les quals les administracions 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, i es denegarà l’ajut 
en cas contrari.

—5 Criteris de valoració
Seran criteris preferents de concessió dels 

ajuts:
5.1 Valoració de la situació econòmica 

familiar dels sol·licitants, acreditada amb la 
declaració de la renda de l’any 2006 dels 
membres de la família que obtinguin ingressos, 
i amb el certificat de convivència on figuri el 
nombre de membres de la família. Es conside
ren 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.

Pel càlcul de la renda familiar es practicaran 
les següents deduccions:

1. El 50% dels ingressos aportats per qual
sevol membre computable de la unitat familiar, 
diferent dels sustentadors principals

2. 425,00 euros per cada germà, inclòs el 
sol·licitant, quan es tracti de famílies nombroses 
de caràcter general i 625,00 euros per famílies 
nombroses de caràcter especial.

3. 1540 euros per cada membre de la unitat 
familiar amb minusvàlia superior al 33% i 2.450 
euros quan sigui igual o superior al 65%

No es concedirà l’ajut en aquells casos en 
què els ingressos familiars superin els límits 
següents, un cop aplicades les deduccions 
corresponents:

Família d’un membre: 11.256,00 euros.
Família de dos membres: 19.215,00 eu

ros.
Família de tres membres: 26.081,00 eu

ros.
Família de quatre membres: 30.974,00 

euros.
Família de cinc membres: 34.619,00 

euros.
Família de sis membres: 37.373,00 euros.
Família de set membres: 40.095,00 euros.
Família de vuit membres: 42.805,00 eu

ros.
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A partir del vuitè membre s’afegiran 2.705,00 
euros per cadascun dels nous.

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

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

5.4 Cost de desplaçament per cobrir la 
distància del domicili al centre on realitza la 
formació pràctica en centres de treball i/o al 
centre formatiu, acreditat mitjançant justificant 
de despesa de transport públic. Només es con
siderarà la despesa en vehicle privat si no hi ha 
transport públic per realitzar el recorregut.

—6 Resolució de la convocatòria
6.1 Les sol·licituds presentades seran 

avaluades per una comissió de selecció no
menada 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’Ensenya
ments Professionals, Artístics i Especialitzats i 
un tècnic docent.

6.2 El director general d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats resoldrà, 
per delegació, aquesta convocatòria en el ter
mini màxim de tres mesos a comptar des de 
l’endemà de la data de finalització del termini 
de presentació de sol·licituds.

—7 Informació i publicitat
7.1 El Servei de programes de transició 

farà arribar la informació i publicitat de les 
bases d’aquesta convocatòria als centres 
on es desenvolupen els programes del Pla 
de transició al Treball per tal que arribi als 
potencials beneficiaris.

7.2. La resolució de concessió es notificarà 
a les persones interessades, i es publicarà 
segons el previst a les bases generals.

—8 Pagament
Un cop signada i notificada la resolució de 

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

Programa C. Subvencions a l’alumnat d’edu
cació secundària per a l’assistència a cursos 
de llengües estrangeres a diversos països

—1 Objecte i període subvencionat
L’objecte d’aquests ajuts és millorar la com

petència lingüística en llengües estrangeres de 
l’alumnat d’educació secundària mitjançant la 
seva participació en estades i cursos a l’estran
ger durant l’estiu. Aquest programa s’emmarca 
en les accions d’impuls al plurilingüisme i 
de reforç de les habilitats comunicatives de 
l’alumnat en contextos reals. Les estades a l’es
tranger constitueixen un complement idoni per 
aconseguir una fluïdesa més gran en l’idioma 
que s’estudia, i tenen un gran valor formatiu 
en el coneixement d’altres cultures.

El període subvencionat és el que correspon 
al curs 20072008.

—2 Beneficiaris i requisits
2.1 Podrà sol·licitar una plaça per participar 

en els cursos i estades d’aquest programa 
l’alumnat menor de 20 anys que no hagi 
gaudit d’aquest ajut en anteriors edicions 
del programa i que estigui matriculat aquest 
curs en centres educatius públics o privats 

concertats de Catalunya, en algun dels cursos 
indicats a continuació:

3r i 4t curs d’educació secundària obliga
tòria (ESO).

1r i 2n curs de batxillerat.
Cicles formatius de formació professional 

de grau mitjà:
Tècnic en comerç.
Tècnic en pesca i transport marítim.
Tècnic en operació, control i manteniment 

de màquines i instal·lacions del vaixell.
Tècnic en serveis de restaurant i bar.
Tècnic en cuina.
Cicles formatius de formació professional 

de grau superior:
Tècnic superior en gestió del transport.
Tècnic superior en serveis al consumidor.
Tècnic superior en comerç internacional.
Tècnic superior en gestió comercial i màr

queting.
Tècnic superior en secretariat.
Tècnic superior en navegació, pesca i 

transport marítim.
Tècnic superior en supervisió de màquines 

i instal·lacions del vaixell.
Tècnic superior en agències de viatges.
Tècnic superior en allotjament.
Tècnic superior en informació i comercialit

zació turístiques.
Tècnic superior en restauració.
Tècnic superior en animació turística.
2.2 Els sol·licitants hauran d’acreditar 

que l’últim curs acadèmic en què van seguir 
estudis ordinaris van cursar la llengua del país 
per al qual opten.

2.3 Per poder optar a una plaça, els 
sol·licitants hauran d’acreditar determinades 
qualificacions mínimes obtingudes el curs 
acadèmic anterior a la convocatòria, o bé 
l’últim curs seguit. Les qualificacions mínimes 
corresponents a cada curs es faran públiques a 
l’adreça electrònica esmentada a la base 6.

—3 Import i partida
La despesa màxima prevista per aquest 

programa d’ajuts és de 477.250,00 euros, que 
aniran amb càrrec a la posició pressupostària 
EN07 D/480000100/4250 del pressupost de la 
Generalitat de Catalunya per al 2008

—4 Distribució del ajuts
4.1 Se seleccionaran 500 alumnes distri

buïts de la següent forma; fins a 150 alumnes 
que ja tinguin la condició de becaris (modalitat 
d’ajut A) i fins a 350 alumnes que no tinguin 
aquesta condició (modalitat d’ajut B).

4.2 A aquests efectes, es considerarà que 
pertany a la modalitat A l’alumnat sol·licitant 
que tingui la condició de becari en la convo
catòria de beques i ajuts a l’estudi de caràcter 
general per a alumnat de nivells postobligatoris 
no universitaris, o en la convocatòria d’ajuts 
per a l’adquisició de llibres de text i material 
didàctic complementari.

4.3 Els alumnes només es podran presen
tar a una única modalitat, A o B.

4.4 Si per manca de sol·licituds o per 
renúncies no es cobreixen les places d’una 
de les modalitats o d’una de les destinacions, 
s’adjudicaran més places de l’altra modalitat 
o destinació fins a exhaurir la disponibilitat 
pressupostària.

—5 Sol·licituds, documentació i termini
5.1 Les sol·licituds, s’han de formalitzar 

en els impresos que estaran a disposició de 

les persones interessades a la seu central 
del Departament d’Educació, als seus serveis 
territorials, al centre educatiu en el qual estigui 
matriculat l’alumnat i a l’adreça electrònica 
esmentada a la base 6

5.2 La sol·licitud s’ha de presentar en el 
centre educatiu on l’alumne estigui matricular, 
en el termini de 20 dies naturals, a comptar 
des de l’endemà de la publicació d’aquesta 
Ordre al DOGC.

5.3 A la sol·licitud, s’haurà d’adjuntar una 
fotocòpia del DNI de l’alumne/a i, en el cas de 
l’alumnat que opti per la modalitat d’ajut A, una 
fotocòpia de la credencial de becari.

Els sol·licitants que, en el moment de lliurar 
la sol·licitud, no tinguin encara la credencial de 
becari hauran de presentar una fotocòpia del 
resguard de la seva sol·licitud d’ajut en qual
sevol de les convocatòries esmentades a la 
base 4. Una vegada l’alumne rebi l’esmentada 
credencial, haurà d’enviar una fotocòpia al seu 
centre educatiu.

—6 Informació
Tota la informació relativa a aquest programa 

d’ajuts estarà disponible a l’adreça electrònica 
http://www.xtec.net/pap.

—7 Característiques de les estades i cur-
sos

7.1 El Departament d’Educació contrac
tarà mitjançant concurs públic una entitat o 
empresa que s’encarregarà de l’organització de 
les estades i els cursos, que es duran a terme 
a Gran Bretanya, Irlanda, França o Alemanya, 
segons la llengua de què es tracti, amb les 
característiques següents:

Les estades i cursos tindran una durada de 
dues setmanes, en el període comprès entre 
el 27 de juny i el 17 d’agost de 2008.

L’allotjament de l’alumnat serà en famílies 
(un estudiant català per família) en règim de 
pensió completa.

L’alumnat estarà en contacte permanent 
amb un tutor.

La beca inclou el viatge d’anada i tornada 
des del punt de sortida establert fins al lloc 
on es realitzi l’estada.

Els cursos seran de 15 alumnes i tindran 
una durada de 20 unitats didàctiques a la 
setmana.

Els cursos seran d’anglès en centres de Gran 
Bretanya i Irlanda, de francès en centres de 
França o d’alemany en centres d’Alemanya.

S’oferirà a l’alumnat un programa d’activitats 
complementàries.

Previ a l’inici del curs es realitzarà un test de 
nivell, i un cop finalitzat el curs es farà un test 
final per tal de valorar el seu aprofitament.

7.2 L’empresa o entitat organitzadora de 
l’activitat contractarà una pòlissa d’asseguran
ces a favor de l’alumnat participant.

7.3 El Departament d’Educació es reserva 
el dret d’anul·lar l’activitat en qualsevol de les 
llengües en cas que no hi hagi un nombre 
suficient de sol·licituds.

—8 Tramitació
8.1 El centre educatiu revisarà, comprovarà 

i es farà responsable que les sol·licituds i la 
documentació presentada reuneix els requisits 
exigits en les bases i certificarà la matrícula i 
les dades acadèmiques del sol·licitant.

8.2 L’òrgan instructor del procediment serà 
la Subdirecció General de Llengües i Entorn del 
Departament d’Educació, a la qual el centre 
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educatiu remetrà les dades de les sol·licituds 
en el termini de 10 dies hàbils a comptar de 
l’endemà del dia de finalització del termini per 
presentarles.

8.3 La tramesa de les dades de les 
sol·licituds es farà electrònicament, a través 
de l’aplicació informàtica ubicada a l’adreça 
electrònica esmentada a la base 6 mitjançant 
l’identificador i la contrasenya de la Xarxa Te
lemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) que 
el centre educatiu té adjudicat per accedir al 
correu electrònic.

8.4 Els impresos presentats pels sol
licitants als seus centres educatius respectius 
quedaran dipositats al centre, sense perjudici 
que l’òrgan instructor pugui sol·licitar que li 
siguin tramesos en qualsevol moment del 
procés d’adjudicació de places i selecció de 
beneficiaris.

—9 Comissió i criteris de valoració
9.1 El centre educatiu valorarà les qua

lificacions de l’últim curs que hagi seguit 
el sol·licitant, als efectes de participació en 
aquesta convocatòria, segons el que determi
nen aquestes bases i d’acord amb els criteris 
específics que el Departament d’Educació li 
facilitarà en el seu moment. D’aquests criteris, 
se’n farà difusió mitjançant els taulers d’anuncis 
dels centres educatius, així com a l’adreça 
electrònica esmentada a la base 6

9.2 Per a l’alumnat que hagi canviat de 
centre i a qui no s’hagi calculat en el centre 
d’origen alguna de les qualificacions, aquestes 
seran atorgades pel centre on està estudiant 
en el curs acadèmic corresponent a la con
vocatòria.

9.3 Per a la resolució d’aquest programa 
d’ajuts, es constituirà una comissió amb els 
membres següents:

El subdirector general de Llengües i Entorn, 
o persona en qui delegui, que actuarà com 
a president.

Dos tècnics de la Subdirecció General de 
Llengües i Entorn, designats/ades pel director 
general d’Innovació, un dels quals actuarà com 
a secretari/ària.

9.4 La selecció de l’alumnat es farà en 
règim de concurrència competitiva. Per a 
l’obtenció d’una plaça subvencionada no 
serà suficient reunir tots els requisits exigits en 
aquesta convocatòria, sinó que caldrà també 
obtenir un número d’ordre en la prelació que 
situï l’alumne/a sol·licitant dintre del total de 
places a concedir.

9.5 Per a l’adjudicació de les places, 
les sol·licituds s’ordenaran d’acord amb els 
criteris següents:

Primer: fent la mitjana entre les qualificacions 
següents:

a) La qualificació global o mitjana del curs, 
cicle o etapa.

b) La qualificació de la llengua del país pel 
qual s’opta (anglès, francès o alemany).

c) La qualificació de llengua catalana.
d) La qualificació de llengua castellana.
En el cas de l’alumnat provinent de cicles 

formatius, la mitjana tindrà en compte les 
puntuacions obtingudes als punts a) i b) 
esmentats.

En cas que l’alumne hagi cursat una altra 
llengua estrangera, a la puntuació així obtingu
da s’hi sumarà el resultat de multiplicar per 0,2 
la qualificació en aquesta altra llengua.

Segon: prenent en consideració la qualifi
cació del punt a) abans esmentat.

Tercer: prenent en consideració la qualifica
ció del punt b) abans esmentat.

9.6 A efectes de desempat, l’ordre de 
prelació per a l’assignació de les places es 
determinarà d’acord amb la combinació de la 
primera i la segona lletra del primer cognom, 
d’acord amb el resultat obtingut en sorteig 
públic que s’efectuarà a tal efecte dins dels 
10 dies següents des de la finalització del 
termini de presentació de sol·licituds, a la seu 
central del Departament d’Educació. Aquest 
sorteig estarà presidit pel subdirector general 
de Llengües i Entorn, o persona en qui de
legui, assistit per un tècnic de la Subdirecció 
General de Llengües i Entorn, que actuarà 
com a secretari.

Al sorteig i per a l’ordenació alfabètica de 
sol·licituds s’utilitzarà la seqüència de caràcters 
ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPqRSTUVWXYZ. No 
es consideraran els símbols d’accentuació, 
apòstrofs, guions, espais en blanc o altres 
caràcters. El nom i cognoms es considera
ran tal com s’hagi fet constar a l’imprès de 
sol·licitud.

—10 Resolució i publicació
10.1 Es delega en el director general 

d’Innovació la competència per resoldre la 
convocatòria d’aquest programa d’ajuts, a 
proposta de la comissió qualificadora esmen
tada a la base anterior.

10.2 La comissió qualificadora farà públi
ques als taulers d’anuncis de la seu central 
del Departament d’Educació i dels seus serveis 
territorials les llistes provisionals per cadascuna 
de les destinacions. Les llistes inclouran tres 
annexos:

Al primer figurarà l’alumnat que resulti adju
dicatari d’una plaça, fent constar la puntuació 
obtinguda i l’ordre de prelació.

Al segon constarà l’alumnat exclòs de la 
convocatòria perquè no reuneix algun o alguns 
dels requisits exigits o per haver presentat la 
sol·licitud fora de termini.

Al tercer s’inclourà l’alumnat que, tot i reunir 
els requisits de la convocatòria, no ha assolit un 
nombre d’ordre que li permeti obtenir l’ajut.

L’alumnat inclòs en aquest darrer annex que
darà ordenat d’acord amb la seva puntuació i 
constituirà una llista d’espera per cada moda
litat amb la qual s’anirà substituint, per rigorós 
ordre, l’alumnat adjudicatari que renunciï al 
programa per qualsevol causa justificada.

10.3 Les reclamacions contra aquestes 
llistes provisionals s’hauran de presentar davant 
la comissió qualificadora dintre dels 10 dies 
naturals posteriors a partir de l’endemà de la 
seva publicació.

10.4 Un cop estimades o desestimades les 
possibles reclamacions, la comissió qualifica
dora elevarà la proposta de resolució definitiva 
al director general d’Innovació. La resolució 
definitiva es farà pública als taulers d’anuncis 
de la seu central del Departament d’Educació i 
dels seus serveis territorials, així com a l’adreça 
electrònica esmentada a la base 6.

10.5 L’alumnat beneficiari dels ajuts rebrà 
la corresponent notificació de la Direcció Ge
neral d’Innovació, juntament amb la informació 
complementària.

10.6 L’obtenció d’aquests ajuts és incom
patible amb qualsevol altre ajut obtingut pel ma
teix concepte del Departament d’Educació.

—11 Quantia dels ajuts i forma de paga-
ment

11.1 Els ajuts seran abonats directament 
pel Departament d’Educació a l’empresa o 
entitat organitzadora de les estades i els cursos, 
d’acord amb el que s’estipuli a l’expedient de 
contractació corresponent. L’import dels ajuts 
serà el següent:

Ajuts de la modalitat A: 1.259,00 euros.
Ajuts de la modalitat B: 824,00 euros.
11.2 Per completar el cost total de les 

estades, els beneficiaris de la modalitat A 
hauran d’abonar 121,00 euros i els de la 
modalitat B 556,00 euros. Aquesta quantitat, 
s’haurà d’ingressar en el compte corrent de 
l’empresa adjudicatària i dins el termini que 
s’especificarà en la resolució definitiva. La man
ca de l’abonament de l’esmentada quantitat 
s’entendrà com a renúncia a l’ajut concedit, 
que serà adjudicat a l’alumne següent de la 
llista d’espera.

(08.086.008)

RESOLUCIÓ EDU/930/2008, de 25 de 
març, per la qual s’obre la convocatòria per 
a la concessió d’ajuts a alumnat que cursa 
ensenyaments postobligatoris en centres de 
Catalunya, per a la realització de pràctiques 
en empreses o institucions d’altres països 
durant l’any 2008.

En el marc del conjunt de relacions escola 
 empresa es realitzen molts projectes d’es
tades o intercanvis d’alumnat de formació 
professional entre diversos països, per tal de 
dur a terme experiències de pràctiques en 
empreses o institucions.

En la majoria dels casos, aquestes experièn
cies no es poden dur a terme per les dificultats 
econòmiques de l’alumnat per poder sufragar 
els costos dels desplaçaments i l’estada.

El Departament d’Educació, amb la finalitat de 
facilitar a l’alumnat el coneixement de la realitat 
d’altres països i d’afavorir la realització de les 
experiències esmentades, considera oportú con
cedir ajuts a alumnat de centres d’ensenyament 
secundari postobligatori que organitzin estades 
o intercanvis per a la realització de pràctiques a 
empreses de països estrangers.

D ’a l t r a  banda ,  m i t j ançan t  l ’O rd re 
EDC/162/2006, de 4 d’abril, es van aprovar 
les bases reguladores per a la concessió d’ajuts 
a grups d’alumnat que cursa ensenyaments 
postobligatoris en centres d’ensenyament 
secundari de Catalunya, per a la realització de 
pràctiques en empreses o institucions d’altres 
països (DOGC núm. 4612, d’11.4.2006).

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 Ge
neral d’Ensenyaments Professionals, Artístics 
i Especialitzats,

Resolc:

—1 Objecte
Obrir convocatòria per a la concessió dels 

ajuts corresponents a l’any 2008 a alumnat que 
cursa ensenyaments postobligatoris en centres 
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d’ensenyament secundari de Catalunya, per 
a la realització de pràctiques en empreses o 
institucions d’altres països.

Les estades i intercanvis subvencionats s’han 
de realitzar durant l’any 2008, en les condicions 
que preveuen les bases reguladores.

—2 Bases
Aquesta convocatòria es regeix per les 

bases reguladores aprovades per l’Ordre 
EDC/162/2006, de 4 d’abril, i pel que estableix 
aquesta convocatòria.

—3 Import i partida pressupostària
Es destina a la concessió d’aquests ajuts un 

import inicial de 833.343,00 euros a càrrec de 
la posició pressupostària D/480130300/4250, 
del pressupost de la Generalitat de Catalunya 
per al 2008, ampliable a un import total 
d’1.041.534,60 euros, condicionat a la incor
poració de partides finalistes provinents de 
projectes europeus presentats pel Departament 
d’Educació i aprovats en el marc del Programa 
d’Aprenentatge Permanent (Leonardo da Vinci 
i Erasmus).

Els ajuts esmentats cobriran fins a un mà
xim del 80% de les despeses derivades de la 
realització de les estades o intercanvis.

—4 Sol·licituds
El formulari de sol·licitud es trobarà a la pàgina 

web http://www.gencat.net/educacio, a la seu 
central del Departament d’Educació i als seus 
serveis territorials, i es presentarà a la Direcció 
General d’Ensenyaments Professionals, Artístics 
i Especialitzats, en el termini de 20 dies hàbils a 
comptar de l’endemà de la data de publicació 
d’aquesta Resolució al DOGC.

—5 Comissió de valoració
Els projectes presentats seran avaluats 

per una comissió de selecció nomenada pel 
director general d’Ensenyaments Professionals, 
Artístics i Especialitzats, que estarà formada 
pel subdirector general de Programes i Re
cursos, el subdirector general de Planificació 
i Organització de la Formació Professional, 
la subdirectora general de la Inspecció 
d’Educació, la cap del Servei de Programes 
Internacionals de Formació Professional, la cap 
del Servei de Gestió Econòmica Administrativa 
de la Secretaria de Polítiques Educatives, i un 
assessor tècnic docent.

—6 Justificació
6.1 La justificació del compliment de la 

finalitat per a la qual s’ha concedit l’ajut i 
de l’aplicació dels fons percebuts a aquesta 
finalitat es farà davant la Subdirecció General 
de Programes i Recursos de la Direcció Ge
neral d’Ensenyaments Professionals, Artístics 
i Especialitzats, durant els 30 dies següents a 
la finalització de l’estada o intercanvi i, en tot 
cas, abans del 15 de desembre de 2008.

6.2 La documentació justificativa que cal 
presentar és la següent:

a) Una certificació del director o de la direc
tora del centre, aprovatòria dels comptes, en la 
qual es faci constar la quantitat total concedida 
i la seva correcta aplicació a la finalitat subven
cionada. També es justificarà que l’import total 
de la quantitat rebuda i les despeses realitzades 
han estat degudament comptabilitzades en el 
pressupost del centre.

La justificació caldrà ferla mitjançant la 
presentació dels següents documents acre
ditatius:

Relació detallada de les factures i dels 
documents de pagament corresponents a 
les despeses produïdes en la realització de 
l’estada, en què s’indiqui: la data, el número 
de la factura, el NIF i el nom de l’emissor, el 
concepte i l’import.

Factures o rebuts, originals, que acreditin 
el pagament de les despeses de viatge al 
país de destí.

Factures o rebuts, originals, de les despeses 
d’allotjament.

Per les despeses de manutenció i transport 
en el país d’acollida caldrà un certificat firmat 
i segellat pel soci d’acollida que justifiqui les 
dates d’inici i fi de l’estada i el contingut realitzat 
en el decurs de la mateixa.

En cas de despeses de preparació lingüís
tica, una factura que acrediti l’import rebut, 
el nombre d’hores impartides, el llistat dels 
participants i les dates de realització de les 
activitats.

b) Una memòria (màxim 25 fulls) de les 
pràctiques i activitats realitzades.

—7 Resolució
Es delega en el director general d’Ense

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

—8 Actuacions del Departament d’Edu-
cació

El Departament d’Educació afavorirà el 
desenvolupament dels projectes per a la 
realització de pràctiques en empreses o 
institucions d’altres països mitjançant les 
actuacions següents:

a) Difondre els objectius i la finalitat dels 
ajuts.

b) Assessorar el professorat, els/les alumnes 
i els centres interessats.

c) Facilitar, sempre que sigui possible, la 
mobilitat del professorat. A aquests efectes 
concedirà permisos i substituirà el professorat 
adscrit a centres dependents del Departament 
d’Educació quan es requereixi.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 
la via administrativa, les persones interes
sades podran 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 disposa 
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 el conseller 
d’Educació, en el termini d’un mes a comp
tar des 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 qualse
vol altre recurs que considerin convenient per 
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 25 de març de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.077.130)

RESOLUCIÓ EDU/931/2008, de 12 de 
març, per la qual es modifica l’adscripció 
de centres docents sostinguts amb fons 
públics als efectes del procediment d’ad-
missió d’alumnes.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació (LOE), estableix que en els proce
diments 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’alumnes als centres on els ensenyaments 
se sufraguen amb fons públics, disposa que 
l’adscripció de centres que disposa la legis
lació 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.

La contínua evolució de la col·lectivitat 
escolar aconsella revisar les adscripcions 
per adaptarles a les necessitats d’escola
rització.

En aquest sentit, atès que s’ha acreditat 
el compliment dels requisits que estableix la 
normativa vigent,

Resolc:

—1 Modificar l’adscripció dels centres do
cents que imparteixen educació primària als 
centres docents públics d’educació secundària 
obligatòria de la Generalitat de Catalunya, en 
els termes de l’annex 1.

—2 Modificar l’adscripció dels centres do
cents que imparteixen educació secundària 
obligatòria als centres docents públics de 
batxillerat de la Generalitat de Catalunya, en 
els termes de l’annex 2 .

Contra aquesta Resolució, que no ex
haureix 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.

Sant Feliu de Llobregat, 12 de març de 2008

Olga Adroher i Boter
Directora dels Serveis Territorials 
al Baix LlobregatAnoia
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ANNEX 1

Adscripció d’educació primària a educació 
secundària obligatòria

COMARCA: BAIX LLOBREGAT

Zona d’adscripció: Cervelló.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08067144. Centre: SES de Cervelló 
(Cervelló).

Educació primària
Codi: 08016240. Centre: CEIP Santa Maria 
de Cervelló (Cervelló).

Zona d’adscripció: Collbató.

Educació secundària obligatòria.
Codi: 08063801. Centre: SES de Collbató 
(Collbató).

Educació primària
Codi: 08014814. Centre: CEIP El Bruc (el 
Bruc).
Codi: 08064945. Centre: CEIP de Collbató 
(Collbató).
Codi: 08033468. Centre: CEIP La Salut 
(Collbató).

Zona d’adscripció: el Prat de Llobregat 1.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08023131. Centre: IES Baldiri Guilera 
(el Prat de Llobregat).

Educació primària
Codi: 08040333. Centre: CEIP Bernat Metge 
(el Prat de Llobregat).
Codi: 08034977. Centre: CEIP Pompeu Fabra 
(el Prat de Llobregat).
Codi: 08039355. Centre: CEIP Ramon Llull (el 
Prat de Llobregat).

Zona d’adscripció: El Prat de Llobregat 2.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08053303. Centre: IES Doctor Trueta (el 
Prat de Llobregat).

Educació primària
Codi: 08022914. Centre: CEIP Jaume Balmes 
(el Prat de Llobregat).
Codi: 08023074. Centre: CEIP Sant Cosme i 
Sant Damià (el Prat de Llobregat).

Zona d’adscripció: el Prat de Llobregat 3.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08047492. Centre: IES Ribera Baixa (el 
Prat de Llobregat).

Educació primària
Codi: 08022902. Centre: CEIP del Parc (el 
Prat de Llobregat).
Codi: 08042809. Centre: CEIP Galileo Galilei 
(el Prat de Llobregat).

Zona d’adscripció: el Prat de Llobregat 4.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08054198. Centre: IES Estany de la 
Ricarda (el Prat de Llobregat).

Educació primària
Codi: 08022938. Centre: CEIP Jacint Verda
guer (el Prat de Llobregat).
Codi: 08038090. Centre: CEIP Sant Jaume (el 
Prat de Llobregat).

Zona d’adscripció: el Prat de Llobregat 5

Educació secundària obligatòria
Codi: 08043589. Centre: IES Salvador Dalí (el 
Prat de Llobregat).

Educació primària
Codi: 08042810. Centre: CEIP Charles Darwin 
(el Prat de Llobregat).
Codi: 08032725. Centre: CEIP Hble. Josep 
Tarradellas (el Prat de Llobregat).
Codi: 08022884. Centre: CEIP Joan Maragall 
(el Prat de Llobregat).

Zona d’adscripció: Olesa de Montserrat
Educació secundària obligatòria
Codi: 08063813. Centre: IES d’Olesa de 
Montserrat (Olesa de Montserrat).
Codi: 08043978. Centre: IES Daniel Blanxart 
i Pedrals (Olesa de Montserrat).
Educació primària
Codi: 08063734. Centre: CEIP d’Olesa de 
Montserrat (Olesa de Montserrat).
Codi: 08039343. Centre: CEIP Josep Ferrà i 
Esteva (Olesa de Montserrat).
Codi: 08022380. Centre: CEIP Mare de Déu 
de Montserrat (Olesa de Montserrat).
Codi: 08022461. Centre: CEIP Sant Bernat 
(Olesa de Montserrat).

Zona d’adscripció: Sant Vicenç dels Horts.
Educació secundària obligatòria
Codi: 08034011. Centre: IES Frederic Mompou 
(Sant Vicenç dels Horts).
Codi: 08053340. Centre: IES Gabriela Mistral 
(Sant Vicenç dels Horts).
Educació primària
Codi: 08028667. Centre: CEIP Juan Juncadella 
(Sant Vicenç dels Horts).
Codi: 08038284. Centre: CEIP La Guàrdia 
(Sant Vicenç dels Horts).
Codi: 08028591. Centre: CEIP La Vinyala (Sant 
Vicenç dels Horts).
Codi: 08036381. Centre: CEIP Mare de Déu 
del Rocío (Sant Vicenç dels Horts).
Codi: 08041131. Centre: CEIP Sant Antoni 
(Sant Vicenç dels Horts).
Codi: 08028588. Centre: CEIP Sant Jordi (Sant 
Vicenç dels Horts).
Codi: 08035350. Centre: CEIP Sant Josep 
(Sant Vicenç dels Horts).
Codi: 08061622. Centre: CEIP de Torrelles de 
Llobregat (Torrelles de Llobregat).
Codi: 08030649. Centre: CEIP Sant Martí 
(Torrelles de Llobregat).

Zona d’adscripció: Vallirana.
Educació secundària obligatòria
Codi: 08044570. Centre: IES Vall d’Arús 
(Vallirana).
Educació primària
Codi: 08060851. Centre: CEIP L’Olivera 
(Vallirana).
Codi: 08053522. Centre: CEIP La Ginesta 
(Vallirana).
Codi: 08030789. Centre: CEIP Pompeu Fabra 
(Vallirana).

ANNEX 2

Modificació de l’adscripció d’educació secun-
dària obligatòria a batxillerat

Adscripcions que se suprimeixen

COMARCA: BAIX LLOBREGAT

Zona d’adscripció: el Prat de Llobregat 2.

Batxillerat
Codi: 08031836. Centre: IES Illa dels Banyuls 
(el Prat de Llobregat).
Codi: 08043589. Centre: IES Salvador Dalí (el 
Prat de Llobregat).

Educació secundària obligatòria
Codi: 08054198. Centre: IES Estany de la 
Ricarda (el Prat de Llobregat)

(08.071.169)

RESOLUCIÓ EDU/932/2008, de 5 de març, 
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent privat 
Ateneu Igualadí, d’Igualada.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel titular del centre docent privat Ateneu 
Igualadí, d’Igualada, en petició de modifica
ció de l’autorització d’obertura per ampliació 
de les instal·lacions del centre, es va instruir 
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es
mentat 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 Decret 282/2006, 
de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer 
cicle de l’educació infantil i els requisits dels 
centres, i el Decret 55/1994, de 8 de març, 
sobre el règim d’autorització dels centres 
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització 
d’obertura del centre docent privat Ateneu 
Igualadí, codi 08036962, d’Igualada, per mo
dificació dels locals consistent en l’ampliació 
de les instal·lacions amb les situades al c. 
Sant Carles, 1618, d’Igualada, amb efectes 
des de l’inici del curs 20072008.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs d’alçada davant el 
conseller d’Educació, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la seva publicació al 
DOGC, segons el que disposen els articles 114 
i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

Sant Feliu de Llobregat, 5 de març de 2008

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

Olga Adroher i Boter
Directora dels Serveis Territorials  
al Baix LlobregatAnoia

(08.065.062)

RESOLUCIÓ EDU/933/2008, de 5 de març, 
per la qual s’autoritza l’obertura de l’escola de 
música Aula de So, de Sant Cugat del Vallès, 
de titularitat privada.
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Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
als corresponents Serveis Territorials del De
partament d’Educació pel promotor de l’Escola 
de Música Aula de So, de Sant Cugat del 
Vallès, 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 vigent, 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 Decret 55/1994, de 
8 de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats, i el Decret 179/1993, 
de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles 
de música i de dansa,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura de l’Escola de 
Música Aula de So, de Sant Cugat del Vallès, 
en els termes que s’especifiquen a l’annex 
d’aquesta Resolució.

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

Així mateix, poden interposar potestati
vament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va 
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al DOGC, 
segons el que disposen els articles 116 i 117 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Sabadell, 5 de març de 2008

p. D. (Resolució EDU/4208/2006,  
de 21 de desembre, DOGC de 22.12.2006)

Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials  
al Vallès Occidental

ANNEX

Comarca del Vallès Occidental

Serveis Territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Localitat: Sant Cugat del Vallès.
Codi: 08066024.
Denominació: Aula de So.
Adreça: pl. d’en Coll, 2.
Titular: Musicar, SCCL.
NIF: F 62626965.

S’autoritza l’obertura de l’escola de música 
Aula de So, amb efectes a partir de l’inici del 
curs escolar 2007  2008.

Composició del centre
Autorització d’obertura:

Autoritzada com a escola de música amb 
una capacitat màxima simultània per a 104 
alumnes.

(08.065.075)

RESOLUCIÓ EDU/934/2008, de 5 de març, 
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura de la llar d’infants privada 
El Campanar, d’Alella.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel titular de la llar d’infants privada El Cam
panar, d’Alella, en petició d’autorització de 
modificació dels locals i de la capacitat, es 
va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es
mentat 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 Decret 282/2006, de 4 
de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de 
l’educació infantil i els requisits dels centres, i el 
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim 
d’autorització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza
ció d’obertura de la llar d’infants privada El 
Campanar, d’Alella, amb codi 08048253, per 
modificació dels locals i de la capacitat, en els 
termes següents:

Local que s’amplia:
Un nou edifici a la mateixa finca.
Ensenyament que amplia la capacitat:
Educació infantil de primer cicle: de 5 a 7 

unitats i de 73 a 106 llocs escolars.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs d’alçada davant el 
conseller d’Educació, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la seva publicació al 
DOGC, segons el que disposen els articles 114 
i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

Barcelona, 5 de març de 2008

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

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

ANNEX

Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil de primer cicle: 7 unitats amb 
capacitat per a 106 llocs escolars.

(08.065.063)

RESOLUCIÓ EDU/935/2008, de 5 de març, 
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent privat 
Diocesana, de Navàs.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel titular del centre docent privat Diocesana, 
de Navàs, en petició d’autorització de mo
dificació dels ensenyaments, es va instruir 
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa d’aplicació, en concret, per la 
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora 
del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d’educació; el Reial decret 
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta
bleixen els requisits mínims dels centres que 
imparteixin ensenyaments de règim general no 
universitaris; 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 deter
minats aspectes de l’ordenació de la formació 
professional a l’àmbit del sistema educatiu; 
el Reial decret 497/2003, de 2 de maig, pel 
qual s’estableix el títol de tècnic en explotació 
de sistemes informàtics i els corresponents 
ensenyaments comuns, i el Decret 55/1994, 
de 8 de març, sobre el règim d’autorització 
dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització 
d’obertura del centre docent privat Diocesana, 
de Navàs, amb codi 08022276, per modificació 
dels ensenyaments en els termes següents:

Ensenyament que s’autoritza:
Formació professional de grau superior:
Instal·lacions electrotècniques: 2 unitats i 60 

llocs escolars, en torn de tarda.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs d’alçada davant el 
conseller d’Educació, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la seva publicació al 
DOGC, segons el que disposen els articles 114 
i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

Barcelona, 5 de març de 2008

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

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

ANNEX

Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació secundària obligatòria: 12 unitats 

amb capacitat per a 360 llocs escolars.
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Batxillerat: 4 unitats amb capacitat per a 140 
llocs escolars, en les modalitats d’humanitats i 
ciències socials, i de ciències i tecnologia.

Amb caràcter transitori i fins a la seva 
extinció: 4 unitats amb capacitat per a 140 
llocs escolars, en les modalitats d’humanitats 
i ciències socials, de ciències de la naturalesa 
i de la salut, i de tecnologia.

Formació professional de grau mitjà:
Gestió administrativa: 1 unitat amb capacitat 

per a 30 llocs escolars.
Instal·lació i manteniment electromecànic de 

maquinària i conducció de línies: 2 unitats amb 
capacitat per a 60 llocs escolars.

Explotació de sistemes informàtics: 2 unitats 
amb capacitat per a 60 llocs escolars.

En cap cas una unitat no superarà els 30 
llocs escolars.

Formació professional de grau superior:
Administració i finances: 2 unitats amb 

capacitat per a 60 llocs escolars.
Sistemes de regulació i control automà

tics: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs 
escolars.

Instal·lacions electrotècniques: 2 unitats amb 
capacitat per a 60 llocs escolars.

Educació infantil: 2 unitats amb capacitat 
per a 60 llocs escolars.

Administració de sistemes informàtics: 2 uni
tats amb capacitat per a 60 llocs escolars.

En cap cas una unitat no superarà els 30 
llocs escolars.

Integració social: 2 unitats amb capacitat 
per a 30 llocs escolars.

En cap cas una unitat no superarà els 15 
llocs escolars.

Els ensenyaments de formació professional 
s’impartiran en torn de tarda.

(08.065.024)

RESOLUCIÓ EDU/936/2008, de 12 de 
març, per la qual es modifica l’autorització 
d’obertura del centre docent privat Centre 
Autoritzat de Grau Superior d’Arts Plàstiques i 
Disseny i Superior de Disseny Felicidad Duce, 
de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel titular del centre docent privat Centre 
Autoritzat de Grau Superior d’Arts Plàstiques 
i Disseny i Superior de Disseny Felicidad Duce, 
de Barcelona, en petició d’autorització de mo
dificació dels ensenyaments i de la capacitat, 
es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa vigent, 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 389/1992, 
de 15 d’abril, pel qual s’estableixen els re
quisits mínims dels centres que imparteixin 
ensenyaments artístics; i el Decret 55/1994, 
de 8 de març, sobre el règim d’autorització 
dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Modificar l’autorització d’obertura del 
centre docent privat Centre Autoritzat de Grau 
Superior d’Arts Plàstiques i Disseny i Superior 
de Disseny Felicidad Duce, codi 08058398, de 

Barcelona, per modificació dels ensenyaments 
i de la capacitat, en els termes següents:

Ensenyaments que se suprimeixen:
Arts plàstiques i disseny de grau superior:
Modelisme d’indumentària.
Ensenyaments en què s’amplia la capa

citat:
Superiors de disseny:
Disseny de moda: de 3 a 6 unitats i de 90 

a 180 llocs escolars.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs d’alçada davant el 
conseller d’Educació, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la seva publicació al 
DOGC, segons el que disposen els articles 114 
i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

Barcelona, 12 de març de 2008

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

José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials  
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

Composició del centre

Autorització d’obertura a l’inici del curs 
200809.
Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny de 
grau superior.
Estilisme d’indumentària: 2 unitats amb capa
citat per a 60 llocs escolars.
Ensenyaments superiors de disseny.
Disseny de moda: 6 unitats amb capacitat per 
a 180 llocs escolars.

(08.071.171)

RESOLUCIÓ EDU/937/2008, de 13 de març, 
per la qual s’autoritza l’obertura del centre 
d’educació infantil Vadenens, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud d’autorització 
d’obertura d’un centre d’educació infantil de 
primer cicle, presentada pel promotor, es va 
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es
mentat 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 Decret 282/2006, 
de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer 
cicle de l’educació infantil i els requisits dels 
centres, i el Decret 55/1994, de 8 de març, 
sobre el règim d’autorització dels centres 
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’edu
cació infantil Vadenens, de Barcelona, en els 
termes següents:

Comarca: Barcelonès.
Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Codi: 08068252.
Denominació genèrica: llar d’infants privada.
Denominació específica: Vadenens.
Adreça: c. Saragossa, 125131.
Titular: M. Dolores Esteban González.
NIF: 37257322 J.

Aquesta autorització té efectes des de l’inici 
del curs 20072008.

Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil de primer cicle:
3 unitats amb capacitat per a 37 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 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, 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.

Barcelona, 13 de març de 2008

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

José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials  
a Barcelona I (ciutat)

(08.072.185)

RESOLUCIÓ EDU/938/2008, d’1 d’abril, per 
la qual es declara aprovada la llista definitiva 
d’aspirants admesos i exclosos de la convoca-
tòria pública d’accés als cossos de catedràtics 
d’ensenyament secundari, d’arts plàstiques i 
disseny i d’escoles oficials d’idiomes.

Per la Resolució EDU/3679/2007, de 5 de 
desembre, modificada per la Resolució de 31 
de març de 2008, es van convocar proves se
lectives per a l’accés as cossos de catedràtics 
d’ensenyament secundari, d’arts plàstiques i 
disseny i d’escoles oficials d’idiomes.

Per Resolució EDU/103/2008, de 22 de 
gener (DOGC núm. 5058, 29.1.2008), es 
va declarar aprovada la llista provisional 
d’aspirants admesos i exclosos en el procés 
convocat per la Resolució EDU/3679/2007, 
de 3 de desembre (DOGC núm. 5027, de 
12.12.2007), que obre convocatòria pública 
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d’accés als cossos de catedràtics d’ensenya
ment secundari, d’arts plàstiques i disseny i 
d’escoles oficials d’idiomes, la qual es va 
exposar a la seu central del Departament 
d’Educació i en cadascun dels seus serveis 
territorials, així com a la pàgina d’Internet del 
Departament d’Educació (http://www.gencat.
net/educacio/profe/catedratics.htm).

Una vegada finalitzat el termini per presentar
hi reclamacions i per tal de donar compliment 
al que estableix la base 4.3 de la Resolució 
EDU/3679/2008, de 3 de desembre,

Resolc:

—1 Declarar aprovada la llista definitiva d’as
pirants admesos i exclosos a la convocatòria 
feta pública per la Resolució EDU/3679//2007, 
de 3 de desembre, que figura exposada 
al públic a la seu central del Departament 
d’Educació i en cadascun dels seus serveis 
territorials, les adreces dels quals consten a 
l’annex d’aquesta Resolució. Així mateix, també 
es pot consultar a través de la pàgina d’Internet 
del Departament d’Educació (http://www.gen
cat.cat/educacio) (cal seguir l’itinerari: Serveis 
i tràmits  Oposicions i concursos  Personal 
docent  accés a cossos de catedràtics).

—2 En aquesta llista certificada consten els 
aspirants distribuïts per tribunals, així com el 
lloc on es realitzarà el procediment selectiu.

—3 El dia 11 d’abril a les 16 hores es rea
litzarà la prova prèvia de coneixements de la 
llengua catalana. En aquesta prova només s’hi 
hauran de presentar els aspirants que havent
la de realitzar no n’estiguin exempts. La resta 
d’aspirants no hi ha d’assistir.

—4 L’acte de presentació davant els tribunals 
es realitzarà el dia 12 d’abril a les 10 hores, 
durant el qual es aspirants, als efectes de la 
valoració voluntària del subapartat 3.2.3 de 
barem, lliuraran, si s’escau, dos exemplars 
del projecte vinculat al departament didàc
tic, de formació professional o d’esports 
de l’especialitat docent i els mèrits al·legats 
corresponents a l’apartat 2 i al subapartat 
3.2 segons preveu el barem de mèrits de la 
convocatòria. L’acte de presentació té caràcter 
personal i, en conseqüència, la presència en 
l’acte serà obligada. No obstant això, en casos 
degudament justificats que impossibilitin la 
presència de l’aspirant, aquest podrà autoritzar 
una persona perquè es pugui presentar en 
nom seu i pugui presentar la documentació 
corresponent als mèrits.

—5 Considerar exclosos del procediment 
selectiu amb caràcter definitiu els aspirants 
que figurin a la relació d’exclosos.

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

Així mateix, poden interposar potestativa
ment recurs de reposició, abans del recurs 

contenciós administratiu, davant la secretària 
general 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 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 qualse
vol altre recurs que considerin convenient per 
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 1 d’abril de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

ANNEX

Seu central del Departament d’Educació
Via Augusta, 202226.
08021 Barcelona.

Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat)
Av. Paral·lel, 7173.
08004 Barcelona.

Serveis Territorials a Barcelona II (comar
ques)
Casp, 15.
08010 Barcelona.

Serveis Territorials al Baix LlobregatAnoia
Laureà Miró, 328330.
08980 Sant Feliu de Llobregat.

Serveis Territorials al Vallès Occidental
Marquès de Comillas, 6769.
08202 Sabadell.

Serveis Territorials a Lleida
Pica d’Estats, 2.
25006 Lleida.

Serveis Territorials a Girona
Ultònia, 11, 1r 4t.
17002 Girona.

Serveis Territorials a Tarragona
Sant Francesc, 7.
43003 Tarragona.

Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre
Providència, 59.
43500 Tortosa.

(08.091.149)

RESOLUCIÓ EDU/939/2008, de 31 de març, 
de modificació de la Resolució EDU/3679/2007, 
de 3 de desembre, de convocatòria pública 
d’accés als cossos de catedràtics d’ensenya-
ment secundari, d’arts plàstiques i disseny i 
d’escoles oficials d’idiomes.

Per la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de 
desembre, es van convocar proves selecti
ves per a l’accés als cossos de catedràtics 
d’ensenyament secundari, d’arts plàstiques i 
disseny i d’escoles oficials d’idiomes (DOGC 
núm. 5027, de 12.12.2007).

En virtut d’aquesta Resolució, la major 
part dels actes de contingut resolutori que 
se’n deriven d’aquest procediment selectiu 
s’atribueixen a la Direcció General de Recur
sos del Sistema Educatiu. Tanmateix, atesa la 
necessitat d’absentarse del director general de 
Recursos del Sistema Educatiu, cal modificar 

aquesta atribució, i conferirla a la secretària 
general d’Educació.

Per tot això,

Resolc:

Modificar la Resolució EDU/3679/2007, de 3 
de desembre, de convocatòria pública d’accés 
als cossos de catedràtics d’ensenyament se
cundari, d’arts plàstiques i disseny i d’escoles 
oficials d’idiomes, en el sentit d’atorgar a la 
secretària general d’Educació la competència 
per dictar tots els actes de caràcter resolutori 
que se’n deriven de la convocatòria esmentada 
i que estaven atribuïts inicialment a la Direcció 
General de Recursos del Sistema Educatiu.

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

Així mateix, poden interposar potestati
vament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant 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 116 i 117 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 31 de març de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.091.144)

RESOLUCIÓ EDU/954/2008, d’1 d’abril, per 
la qual es nomenen els tribunals que han de 
valorar els mèrits corresponents a la convoca-
tòria pública d’accés als cossos de catedràtics 
d’ensenyament secundari, d’arts plàstiques i 
disseny i d’escoles oficials d’idiomes.

D’acord amb el que estableix a la base 5 de 
la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desem
bre (DOGC núm. 5027, de 12.12.2007), per 
la qual es fa pública la convocatòria d’accés 
als cossos de catedràtics d’ensenyament se
cundari, d’arts plàstiques i disseny i d’escoles 
oficials d’idiomes, modificada per la Resolució 
de 31 de març de 2008,

Resolc:

—1 Nomenar els tribunals que, de con
formitat amb el que estableix la base 5 
de la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de 
desembre, han de valorar els mèrits corres
ponents al procediment d’accés als cossos 
de catedràtics d’ensenyament secundari, 
d’arts plàstiques i disseny i d’escoles ofi
cials d’idiomes, convocat per la Resolució 
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esmentada, la composició dels quals detalla 
a l’annex d’aquesta Resolució.

En la composició dels tribunals s’inclouen 
tant els vocals que han estat designats per 
sorteig públic com els que han estat designats 
de manera excepcional.

—2 Els membres dels tribunals tindran dret 
a percebre les dietes i despeses de despla
çament pertinents.

—3 D’acord amb el que estableix la base 5.12 
de la Resolució de la convocatòria esmenta
da, els tribunals nomenats per valorar aquest 
procediment selectiu estaran inclosos dins de 
la categoria primera, als efectes que preveu el 
Decret 201/1993, de 27 de juliol (DOGC núm. 
1787, de 23.8.1993), de modificació del Decret 
337/1988, de 17 d’octubre, de regulació i actu
alització d’indemnitzacions per raó de serveis a 
la Generalitat de Catalunya i de revisió d’imports 
de determinades indemnitzacions.

—4 Els membres dels tribunals estaran sub
jectes a les causes d’abstenció i recusació que 
preveuen els 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.

Barcelona, 1 d’abril de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

ANNEX

Cos: catedràtics d’ensenyament secundari

Especialitats: alemany  anglès

Tribunal titular número 01
President: Cristina Holm Sova
Vocal 1: Maria Dolores Butiña Agusti
Vocal 2: Ramon Pujol Gorne
Vocal 3: Maria Isabel Perez Castro
Vocal 4: Blanca Urriza Castellvi

Tribunal suplent número 01
President: Maria Francisca Dominguez Cla
ver
Vocal 1: Maria Rosa Bachmann Kirkova
Vocal 2: Teresa Gracia Martin
Vocal 3: Vicente San Martin Gomez
Vocal 4: Laura Martorell Guaita

Especialitat: anglès

Tribunal titular número 01
President: Josep Maria Ferran Salvado
Vocal 1: M. Elisa Sanz Aisa
Vocal 2: Margarita Diaz Santolaya
Vocal 3: Josep Betran Bages
Vocal 4: Ignacio Leal Arnaldo

Tribunal suplent número 01
President: Antonio Martinez Doñate
Vocal 1: Rosa Maria Guillen Aranda
Vocal 2: Piedad Reglero Chillon
Vocal 3: Isabel Trilla Alonso
Vocal 4: Consolacion Cortes Chacon

Tribunal titular número 02
President: Pilar Perez Casaus
Vocal 1: David Estrada Luttikhuizen
Vocal 2: Pilar Llobregat Conesa
Vocal 3: Ana Maria Torra Buron
Vocal 4: Kathleen Knott Ingram

Tribunal suplent número 02
President: Margarita Caballero de Los Arcos
Vocal 1: Manuel Gonzalez Barja
Vocal 2: Julio Velasco Pech
Vocal 3: Rosa Maria Sanchez Mendez
Vocal 4: Isabel Español Realp

Tribunal titular número 03
President: Maria Carmen Serrano Gonzalez
Vocal 1: Ana María Rodriguez Gonzalez
Vocal 2: Maria del Pilar Iribarren Delgado
Vocal 3: Josep Gascon Fernandez
Vocal 4: JoseCarlos Soler Soler

Tribunal suplent número 03
President: M. Teresa Vives Conesa
Vocal 1: M. Concepción Mascaraque Eche
Vocal 2: RosaMaria Cairo Jordan
Vocal 3: Mercedes Esteban Martinez
Vocal 4: Regina Hortal Castaño

Especialitat: biologia i geologia

Tribunal titular número 01
President: Frederic Lloret Iniesta
Vocal 1: MariaLuisa Rubio Bonet
Vocal 2: MiguelAngel Garcia Lucas
Vocal 3: Maria Núria Carol Prat
Vocal 4: Eduard Guasch Guillem

Tribunal suplent número 01
President: Josep Camprubi Servitja
Vocal 1: Merce Barberillo Gesa
Vocal 2: Maria del Pilar Doñate Moya
Vocal 3: Javier Camara Gimenez
Vocal 4: JosepLluis Roca Juarez

Tribunal titular número 02
President: Maria del Pilar Sese Muniategui
Vocal 1: M. del Carmen Arroyo Fernandez
Vocal 2: JoseAntonio Llorente Casas
Vocal 3: RosaMaria Bech Camps
Vocal 4: Ferran Mas Lazaro

Tribunal suplent número 02
President: M. Rosa Hernandez Garrido
Vocal 1: MariaAsuncionSavall Domingo
Vocal 2: AnaMaria Llopis Sintes
Vocal 3: Antonio Gomez Garrido
Vocal 4: AnaMaria Tuduri Gibeli

Tribunal titular número 03
President: Josep Janes Tutusaus
Vocal 1: Carme Cornet Turro
Vocal 2: Dora Ramon Cabot
Vocal 3: Carles Oliver MartinezFornes
Vocal 4: Agustin Camos Cabeceran

Tribunal suplent número 03
President: Albert Guiset Serra
Vocal 1: Manuel Domenech Gavalda
Vocal 2: M.Montserrat Monne Escursell
Vocal 3: Servando Temprano Mateos
Vocal 4: Vicente Morales Gimenez

Tribunal titular número 04
President: Jose Colom Perpiña
Vocal 1: Josepa Ruf Morales
Vocal 2: AngelManuel Hernandez Cardona
Vocal 3: MargaritaRosa Ferrer Soler
Vocal 4: Leonor Segura Pociello

Tribunal suplent número 04
President: Eulalia Solanas Xicola
Vocal 1: Guillermo Prats Sanjuan
Vocal 2: Montserrat Camerino Llull
Vocal 3: Antonio Cruz Suarez
Vocal 4: Jaume Gil Martinez

Especialitat: dibuix

Tribunal titular número 01
President: AnaMaria Andres Bacardit

Vocal 1: JuanaMaria Amengual Soria
Vocal 2: Purificacion Bonet Camarasa
Vocal 3: Roberto Fernandez De Antolin
Vocal 4: Lourdes Salva Santanachs

Tribunal suplent número 01
President: M. del Carmen Berger Calvo
Vocal 1: Abel Figueras Mila
Vocal 2: Enrique Devenat Ferreter
Vocal 3: Rufo Mora Muñoz
Vocal 4: Luis Garcia Aparicio

Tribunal titular número 02
President: MariaAsumpta Solsona Sancho
Vocal 1: Artur Palomer Ferrer
Vocal 2: Maite Soldevila Trescasas
Vocal 3: Angel Casas Musach
Vocal 4: Lydia Torres Peinador

Tribunal suplent número 02
President: Fco. Javier Gaset Borras
Vocal 1: Josep Rodriguez Sambonet
Vocal 2: JoseMaria Also Torrents
Vocal 3: Joaquín Turina De Santos
Vocal 4: Pere Planells Bonet

Especialitats: economia  formació i orientació 
laboral  hoteleria i turisme

Tribunal titular número 01
President: Isabel Blanch Miralles
Vocal 1: Victor Prat Serra
Vocal 2: Luis Lahoz Betes
Vocal 3: Tomas Ramirez Perez
Vocal 4: Josep L. Molina Hervera

Tribunal suplent número 01
President: Jordi Caballero Deulofeu
Vocal 1: Angeles Poves Santiago
Vocal 2: Santiago Trallero Rial
Vocal 3: JoseManuel Rodriguez Garcia
Vocal 4: Miquel Orcau Sabe

Especialitat: educació física

Tribunal titular número 01
President: JuanAndres Cambeiro Martinez
Vocal 1: MariaRosa Brunet Carreras
Vocal 2: Enriqueta de la Fuente Cullell
Vocal 3: JoseManuel Badenas Duarte
Vocal 4: Carmen Guasch Redondo

Tribunal suplent número 01
President: AnaMaria Falgas Torres
Vocal 1: Amanda Gomez Rzedowska
Vocal 2: MariaDolores Blanco Alvarez
Vocal 3: Lluis Morgui Navarro
Vocal 4: Concepcion Fernandez Loureiro

Tribunal titular número 02
President: Jose Luis Blanco Isidro
Vocal 1: Maria del Roser Trilla Pruja
Vocal 2: Genoveva Pellicer Raso
Vocal 3: MariaTeresa Herraez Hernando
Vocal 4: Dominique Fourney Letellier

Tribunal suplent número 02
President: Ricardo Badenes Barbera
Vocal 1: Emilia Bernal Pascual
Vocal 2: JoseLuis Adin Jimenez
Vocal 3: JoseEnrique Arnold Leon
Vocal 4: Rosa Mestres Moliner

Tribunal titular número 03
President: Serafina Sanchez Gonzalez
Vocal 1: Herminia Pastor Aparicio
Vocal 2: MariaTeresa Felip Capdevila
Vocal 3: JoseAntonio Corella Ariza
Vocal 4: Antoni Vila Corts

Tribunal suplent número 03
President: Victor Feliu Jornet
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Vocal 1: Ascension Mairlot Rodriguez
Vocal 2: Juan Lopez Garcia
Vocal 3: MariaMerce Miralles Marce
Vocal 4: Eduardo Zato Paadin

Especialitat: filosofia

Tribunal titular número 01
President: Jose Gutierrez Gonzalez
Vocal 1: Mercedes Coll Cantin
Vocal 2: M.Concepcion Llovera Gomez
Vocal 3: JosepMaria Domingo Curto
Vocal 4: Nuria Rius Anton

Tribunal suplent número 01
President: Antoni Lluis Baig Nogués
Vocal 1: Francisco Tauste Alcocer
Vocal 2: Albert Llorca Arimany
Vocal 3: Ignacio Garcia de La Barrera
Vocal 4: Jose Vilallonga Falco

Tribunal titular número 02
President: Eulalia Pons Gomila
Vocal 1: Gines Navarro Navarro
Vocal 2: Juan Juhe Mas
Vocal 3: JoseLuis Perez Calvo
Vocal 4: Antoni Albert Bonamusa

Tribunal suplent número 02
President: Rufino Vallejo Castañon
Vocal 1: Sergio Forgas Berdet
Vocal 2: Salvador Lopez Arnal
Vocal 3: Antonio Fornies Mira
Vocal 4: Josep Costa Ribas

Especialitat: física i química

Tribunal titular número 01
President: Josep Esplugas Grau
Vocal 1: M.Del Carmen Rey Nadal
Vocal 2: Josep Rafel Montala
Vocal 3: Marcel Estrada Canela
Vocal 4: Joan Ramon Ivern Pinazo

Tribunal suplent número 01
President: M. del Carmen Fonoll Farre
Vocal 1: Fernando Marcelo Marti
Vocal 2: Josep Maria Borrut Margalef
Vocal 3: Luis Antonio Martin Gallego
Vocal 4: Juan M. Maixe Ceballos

Tribunal titular número 02
President: Fco. Javier Prenafeta Ferre
Vocal 1: MariaLuz de Casas Fernandez
Vocal 2: Antonio Minguez Suelves
Vocal 3: Carmen Pastor Hernandez
Vocal 4: Antonio Bueso Guerra

Tribunal suplent número 02
President: MariaElena Seba Font
Vocal 1: Maria del Pilar Coronas Salcedo
Vocal 2: Joaquim Muñoz Puig
Vocal 3: Miguel Arboix Ruiz
Vocal 4: RosaMaria Garcia Ramon

Tribunal titular número 03
President: Emilio Llorente Perez
Vocal 1: M.Teresa Andreu Palacin
Vocal 2: Marta Madrueño Sicart
Vocal 3: Salvador Bonshoms Carbonell
Vocal 4: Carlos Pascual Lavall

Tribunal suplent número 03
President: Francesc Xavier Gol Perlasia
Vocal 1: Roser Tora Sans
Vocal 2: Jose Lara Garcia
Vocal 3: JoseMaria Ferrer Guanter
Vocal 4: Antonia Maria Vidal Andreu

Tribunal titular número 04
President: Ramon Sanclimens Piñol

Vocal 1: JorgeMariano Llaquet Saiz
Vocal 2: Rosa Maria Bastida Bonany
Vocal 3: Montserrat Vendrell De Sojo
Vocal 4: Lluis Gonzalez Espin

Tribunal suplent número 04
President: M. del Carmen Diez Calzada
Vocal 1: JoseLuis Coscolla Navalpotro
Vocal 2: Leonor Abad Lacruz
Vocal 3: VicenteLuis Pascual Ferris
Vocal 4: Neus Sala Sala

Especialitat: francès

Tribunal titular número 01
President: Rosa Moneny Guarro
Vocal 1: MariaAsuncionArranz Griñan
Vocal 2: MariaAngeles Bigorra Gualba
Vocal 3: MariaIsabel Comellas Cipres
Vocal 4: Luis Gonzalez Lopez

Tribunal suplent número 01
President: Brigitte Hugon Laroque
Vocal 1: Maria Paz Alonso Rodenas
Vocal 2: Joana Jaume Sastre
Vocal 3: MariaCinta Arasa Fava
Vocal 4: Ramona Minguet Mir

Especialitat: Geografia i història

Tribunal titular número 01
President: Antonio Barrado Garcia
Vocal 1: Vicente Terol Grau
Vocal 2: M.Pilar Aguilera Ruperez
Vocal 3: Montserrat Farre Pons
Vocal 4: MariaMercedesBozal Vitrian

Tribunal suplent número 01
President: M. Carmen Gomez Cruz
Vocal 1: Esther Zubiria Alonso
Vocal 2: Enrique Diez Sanz
Vocal 3: MariaDolores Brunet Mañe
Vocal 4: Robert Vallverdu Marti

Tribunal titular número 02
President: JuanRamon Varela Puig
Vocal 1: Juan Carlos Losada Malvarez
Vocal 2: Josep del Rosario Utrilla
Vocal 3: Margaret Themistanjioglus Chaler
Vocal 4: Assumpta Vilajosana Estopiñan

Tribunal suplent número 02
President: Josep Rovira Cullell
Vocal 1: JoseAngel Carames Bouzan
Vocal 2: MariaRosa Toran Bellver
Vocal 3: MariaJosefa Buil Pirla
Vocal 4: Valentin Girbau Tapias

Tribunal titular número 03
President: Felip de Vicente Alguero
Vocal 1: Montserrat Pages Muñoz
Vocal 2: Nuria Ventura Carreras
Vocal 3: Montserrat Fulla Bombardo
Vocal 4: JoseMaria Wilhelmi Lizaur

Tribunal suplent número 03
President: Antonio Lorenzana Fernandez
Vocal 1: Josefa Suarez Serrano
Vocal 2: M. Dolors Freixenet Mas
Vocal 3: Jordi Cañameras Gaya
Vocal 4: Esther Saez Sagarra

Tribunal titular número 04
President: Silvia Gonzalez Carbonell
Vocal 1: Virgili Burrel Ferrer
Vocal 2: Joaquim Millan Cascallo
Vocal 3: Jordi Calvet Puig
Vocal 4: Maria AsuncionDomenech Tomasa

Tribunal suplent número 04
President: Sergio Calvo Catala

Vocal 1: Mercedes Borras Roca
Vocal 2: MariaRosa Pous Fabregas
Vocal 3: Maria Roser Domenech Tomasa
Vocal 4: MariaGloria Diez Diez

Tribunal titular número 05
President: Olga Camps Fernandez
Vocal 1: Lluis Vila Blanche
Vocal 2: Anna Comas Vicens
Vocal 3: Francisco Ribes Juanati
Vocal 4: Pilar Alonso Murga

Tribunal suplent número 05
President: Isabel Villaro Puig
Vocal 1: MariaDolores Bosch Carrera
Vocal 2: Cristina Cirera Guerris
Vocal 3: JoseJavier Gayan Soro
Vocal 4: Miguel Porta Perales

Especialitat: grec

Tribunal titular número 01
President: Jordi Saura Cabezas
Vocal 1: Beatriz Martin De Hijas Chico
Vocal 2: Magdalena Ramos Rioja
Vocal 3: MariaIsabel Dominguez Uzquiano
Vocal 4: Joan Alberich Marine

Tribunal suplent número 01
President: Guadalupe Golobardes Marti
Vocal 1: Concepcio Piedrafita Carpena
Vocal 2: Angela Carramiñana Perez
Vocal 3: FrancescXavier Biosca Munts
Vocal 4: Teresa Mas Pinto

Especialitat: llatí

Tribunal titular número 01
President: Valentin Bercedo Aguilar
Vocal 1: Carmen Iglesias Beneded
Vocal 2: Consuelo Barrueco Jaoul
Vocal 3: Araceli Berdejo Zaro
Vocal 4: Carmen Campaña Berenguer

Tribunal suplent número 01
President: Adela Domingo Lopez
Vocal 1: EvaMaria Sastre Mulet
Vocal 2: Alfons Cuatrecasas Targa
Vocal 3: Jose Calderon Felices
Vocal 4: Barbara Matas Belles

Especialitat: llengua catalana i literatura

Tribunal titular número 01
President: Isabel Casanellas Bassols
Vocal 1: M. Rosa Verges Tubau
Vocal 2: Eugenia Bofill Malagarriga
Vocal 3: Salvador Sala Schilling
Vocal 4: Joan Martinez Sala

Tribunal suplent número 01
President: Ferran Gadea Gambus
Vocal 1: Miquel Estevez Torrent
Vocal 2: Dolors Viola Brufal
Vocal 3: Rosa Mundo Elias
Vocal 4: Ricard Serrano Ciuraneta

Tribunal titular número 02
President: MariaLluisa Diez Rico
Vocal 1: Isidre Beltra Julia
Vocal 2: Ignasi Puig Martin
Vocal 3: Montserrat Cornelles Pujol
Vocal 4: Josep Romero Beltran

Tribunal suplent número 02
President: Montserrat Guixer Guillem
Vocal 1: Maria Llüisa Cunillera Mateos
Vocal 2: Silvia Gisbert Sagues
Vocal 3: MariaIsabel Cerda Guardiola
Vocal 4: Pere Tio Punti

Tribunal titular número 03
President: Ferran Marcos Moral
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Vocal 1: Dolors Juanola Terradellas
Vocal 2: MariaTeresa Muñoz Lloret
Vocal 3: Andreu Soler Rossell
Vocal 4: Sebastià Bech Camps

Tribunal suplent número 03
President: Marta Ibañez Fuentes
Vocal 1: Asuncion Masclans Sastre
Vocal 2: Santiago Campo Haro
Vocal 3: Merce Argelaguet Escorihuela
Vocal 4: Camila Marti Carreras

Tribunal titular número 04
President: MariaRosa Font Massot
Vocal 1: MariaLourdes Torner Male
Vocal 2: MariaTeresa Sabria i Rius
Vocal 3: Miquel Colomer Pujol
Vocal 4: Jordi Gelabert Billoch

Tribunal suplent número 04
President: Joan Gasull Batlle
Vocal 1: Josep Pi Mallarach
Vocal 2: Ramon Caralt Barris
Vocal 3: Jordi Pla Planas
Vocal 4: Rafael Mas Juli

Tribunal titular número 05
President: Teresa Torres Ballarin
Vocal 1: MariaIsabel Pijoan I Picas
Vocal 2: Montserrat Valles Orenga
Vocal 3: Carme Escue I Fabregat
Vocal 4: Miquel Viladegut Ballesté

Tribunal suplent número 05
President: Ramon Miro Baldrich
Vocal 1: Maria Puig Ganau
Vocal 2: Josep Coll Marti
Vocal 3: Eugeni Barniol Estany
Vocal 4: Josep Ll. Piqué Arnó

Tribunal titular número 06
President: Joan Masdeu Aymamí
Vocal 1: Jesus Figueras Jove
Vocal 2: Jordi Tiñena Amoros
Vocal 3: Joan Antoni Ventura Sala
Vocal 4: M. Dolors Contra Piñol

Tribunal suplent número 06
President: Josep Cots Pau
Vocal 1: M.Rosa Mezquida Sans
Vocal 2: Montserrat Corretger Saez
Vocal 3: Maria del Carme Coca Torrell
Vocal 4: Jordi Melich Martra

Especialitat: llengua castellana i literatura

Tribunal titular número 01
President: Delmiro Antas Garcia
Vocal 1: Jeronimo Moya Obes
Vocal 2: Catalina Garcia Fons
Vocal 3: Mercedes Romani Alfonso
Vocal 4: Francesc Vila Prat

Tribunal suplent número 01
President: Montserrat Lorente Oliver
Vocal 1: Juan Conejo Ariza
Vocal 2: Maria Consol Pausas Gras
Vocal 3: David Fernandez Villarroel
Vocal 4: Roser Pou Vila

Tribunal titular número 02
President: Jeronimo Miguel Briongos
Vocal 1: Maria Ordoñez Llanos
Vocal 2: Adelaida Minguez Agesta
Vocal 3: Jaime Poch Olive
Vocal 4: Juan Varias Garcia

Tribunal suplent número 02
President: Mercedes Soteras Poch
Vocal 1: M. Angeles Diaz Marcos

Vocal 2: Juan Angel Sanchez De Enciso 
Valero
Vocal 3: M. del Carmen Muñoz Gimeno
Vocal 4: Ignacio de Yebra Val

Tribunal titular número 03
President: M. del Carmen Nuñez Esteban
Vocal 1: Isidro Cabello Hernandorena
Vocal 2: MariaRosa Orriols Foradada
Vocal 3: MariaDolores Gomez Martin
Vocal 4: Montserrat Combalia Vila

Tribunal suplent número 03
President: Bernat Serran Jimenez
Vocal 1: Salvador Rebes Molina
Vocal 2: MariaDolores Montes Amuriza
Vocal 3: Carlos Acosta Hernandez
Vocal 4: Jaime Blanco Luengo

Tribunal titular número 04
President: Josefa Vilurbina Font
Vocal 1: MariaIsabel Baro Ania
Vocal 2: Candida Mir Cortada
Vocal 3: Carmen Cervera Bordalba
Vocal 4: Fernando Rocaspana Lamora

Tribunal suplent número 04
President: Pedro Hernandez Carrion
Vocal 1: Antonia Escofet Bonet
Vocal 2: Rosendo Gomez Palmeiro
Vocal 3: M. Isabel Castro Ahedo
Vocal 4: Joaquin Saura Marti

Especialitat: matemàtiques

Tribunal titular número 01
President: JoseRafael Alsina Dalmau
Vocal 1: Jorge Palleja Alsina
Vocal 2: Montserrat Marti Carbonell
Vocal 3: Francisco de As Bello Landeira
Vocal 4: Ramon Ciurana Sedo

Tribunal suplent número 01
President: Antonio Blasi Cabus
Vocal 1: Gumersinda Franco Gonzalez
Vocal 2: EladioMiguel Temiño Fernandez
Vocal 3: ManuelAngel Lopez Salvande
Vocal 4: Carmen Babot Visa

Tribunal titular número 02
President: Joan Rado Punsola
Vocal 1: JoseJavier Checa Ferrandez
Vocal 2: Angel Mediano Morando
Vocal 3: Pedro Cobo Lozano
Vocal 4: Antonia Jacas Massana

Tribunal suplent número 02
President: Joaquin Castellsaguer Guañabens
Vocal 1: Carlos Romero Chesa
Vocal 2: Jesus Villagra Barrio
Vocal 3: Alberto Fabrega Enfedaque
Vocal 4: Anna M. Ramis Juan

Tribunal titular número 03
President: Enric Braso Campderros
Vocal 1: Jordi Llaurado Grau
Vocal 2: Juan Capdevila Moragas
Vocal 3: MariaNieves Margalef Mir
Vocal 4: Esther Margalejo Pallas

Tribunal suplent número 03
President: Francisco Moreno Rigall
Vocal 1: MariaBelen Escude Jordi
Vocal 2: Jaime Porta Torras
Vocal 3: Jose Amill Miro
Vocal 4: Vicenta Drago Paris

Tribunal titular número 04
President: Antonio Goma Nasarre
Vocal 1: Jose Ferrer Fite
Vocal 2: Nicolas Sanz Martin

Vocal 3: Margarida Rasclosa Oliva
Vocal 4: M.Del Carmen Casanova Fuster

Tribunal suplent número 04
President: RosaMaria Cabre Brugulat
Vocal 1: Maria Corominas Canal
Vocal 2: Marta Garrido Casals
Vocal 3: Marta Berini Lopez De Lara
Vocal 4: Xavier Pallares Miserachs

Tribunal titular número 05
President: Mercedes Viedma Martinez
Vocal 1: Montserrat Comes Mirosa
Vocal 2: AnaMaria Estrach Panella
Vocal 3: Empar Congost Iglesias
Vocal 4: Carles Llado Casablancas

Tribunal suplent número 05
President: Ricardo Oromi Bertolin
Vocal 1: Joan Gutierrez Montserrat
Vocal 2: Teresa Sanjuan Escribano
Vocal 3: Martin Villar Rubio
Vocal 4: Ramon Dura Iborra

Especialitat: música

Tribunal titular número 01
President: Rosa Maria Girbau Vila
Vocal 1: Mercè Domeque Buisan
Vocal 2: Gloria Corral Tort
Vocal 3: Maria del Pilar Perez Martin
Vocal 4: Francisco de As Martinez Verges

Tribunal suplent número 01
President: M. Carme Fabregas Teres
Vocal 1: MariaDolores Yabar Lorente
Vocal 2: Pedro Gonzalez Urbaneja
Vocal 3: Ramon Compte Comellas
Vocal 4: Manuela Rodriguez Gonzalez

Especialitat: psicologia i pedagogia

Tribunal titular número 01
President: Angel Crespo Llamazares
Vocal 1: Maria Pilar Noguera Vila
Vocal 2: Josefa Franci Feliu
Vocal 3: Fco. Jose Espi Vicent
Vocal 4: Vicente Brines Chelvi

Tribunal suplent número 01
President: MariaTeresa Graupera Prieto
Vocal 1: Margarita Segarra Torres
Vocal 2: Juan Boldu Paris
Vocal 3: Consuelo Iglesias Buigues
Vocal 4: Inmaculada Aubo Casadevall

Especialitat: tecnologia

Tribunal titular número 01
President: Josep Amat Torroella
Vocal 1: Carlos Ruiz Terrado
Vocal 2: Jose Antonio Serna Gutierrez
Vocal 3: Josep Pages Jose
Vocal 4: Luis Leiva De La Torre

Tribunal suplent número 01
President: Jordi Navarro Gavalda
Vocal 1: Carlos Gonzalez Lacambra
Vocal 2: Santiago Criville Andreu
Vocal 3: Antonio Menasanch Estopa
Vocal 4: Alfred Lerga Ramos

Tribunal titular número 02
President: Teresa Larrieu Michaud
Vocal 1: Andres Villanueva Villanueva
Vocal 2: Luis Nieto Monsalve
Vocal 3: Antonio Velasco Carderas
Vocal 4: Jose Luis Abril Gonzalez

Tribunal suplent número 02
President: Francisco Trillas Rafecas
Vocal 1: Francisco Cobarsi Mestres
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Vocal 2: Josep Montseny Dabant
Vocal 3: Antoni Valls Punyed
Vocal 4: Josep Barnera Vila

Especialitat: administració d’empreses

Tribunal titular número 01
President: Francisco Potau Mas
Vocal 1: Francisco Ventayol Domenech
Vocal 2: Carmen Peralta Villalba
Vocal 3: Nuria Vidal Sans
Vocal 4: Moises Rojas Gras

Tribunal suplent número 01
President: Sixto Camara Fernandez
Vocal 1: Anna Bover Busquet
Vocal 2: Milagros Frade Lopez
Vocal 3: Josefina Viñas Teixidor
Vocal 4: Josep Torner Ventayol

Especialitats: anàlisi i química industrial  pro
cessos de producció agrària

Tribunal titular número 01
President: Fernando Moreno Franco
Vocal 1: Jaume Sala Parcerisas
Vocal 2: Joan M. Gavalda Nadal
Vocal 3: Joaquim Serra Bech
Vocal 4: Aureli Caamaño Ros

Tribunal suplent número 01
President: MariaJesus Martinez Murguia 
Larrechi
Vocal 1: M. Teresa Castanys Pomes
Vocal 2: Antonio Riera Torreguitart
Vocal 3: Virginio del Barrio Martinez
Vocal 4: Nuria Juarez Diez

Especialitats: construccions civils i edificacions 
 processos i productes de fusta i moble

Tribunal titular número 01
President: Tomas de San Cristobal Claver
Vocal 1: Alberto Marco Langa
Vocal 2: Jose Vila Rovirota
Vocal 3: Jordi Ramon Abello Llaras
Vocal 4: Albert Monclus Farre

Tribunal suplent número 01
President: RosaMaria Garcia Galdeano
Vocal 1: Jorge Puig Lamperez
Vocal 2: Montserrat Fargas Tatje
Vocal 3: Coloma Jofre Bonet
Vocal 4: Reyes Nuñez Castain

Especialitats: informàtica  processos i mitjans 
de comunicació

Tribunal titular número 01
President: Jose Angel Loriente Franco
Vocal 1: Benicio Bañon Muntal
Vocal 2: EmilioMoises Lostao Oliveros
Vocal 3: Soledad Hernandez Barber
Vocal 4: Jordi L. Sanfeliu Llop

Tribunal suplent número 01
President: Antonio del Pino Gonzalez
Vocal 1: M. Teresa Garcia Pique
Vocal 2: Joana Arrabal Castillo
Vocal 3: MariaTeresa Verdaguer Autonell
Vocal 4: Joaquim Villanova Ballabriga

Especialitats: intervenció sociocomunitària 
 psicologia i pedagogia

Tribunal titular número 01
President: Jesus Rul Gargallo
Vocal 1: Angela Riu Cañamares
Vocal 2: MariaGloria Durantez Relea

Vocal 3: Anna Maria Abarca Salat
Vocal 4: Montserrat Girona Comas

Tribunal suplent número 01
President: Antonio Jimenez Guerrero
Vocal 1: Concepcion Gonzalez Pelaez
Vocal 2: Amparo Monteagudo Oro
Vocal 3: Jordi Beltran del Rey
Vocal 4: Dolores Guillen Aragoncillo

Especialitats: organització i gestió comercial 
 administració d’empreses

Tribunal titular número 01
President: M. Eugenia Rusca Castellet
Vocal 1: M. Angela To Camps
Vocal 2: Alberto Gonzalez Alguero
Vocal 3: Eduard Griño Sayrol
Vocal 4: Marina Turon quer

Tribunal suplent número 01
President: Julia Perez Lopez
Vocal 1: Josep Costa Colom
Vocal 2: Antoni Josa Buchaca
Vocal 3: Carmen Serentill Llobera
Vocal 4: M. Dolors Falco Rubio

Especialitats: organització i processos de 
manteniment de vehicles  organització i pro
jectes de fabricació mecànica  organització i 
projectes de sistemes energètics

Tribunal titular número 01
President: Ramon Costa Viladot
Vocal 1: Juan Jose Yanez Lapeira
Vocal 2: Francesc Soler Martinez
Vocal 3: Juan Palahi Fabregas
Vocal 4: Carles Aurich Dalmau

Tribunal suplent número 01
President: Jose Manuel Sanchez Bogajo
Vocal 1: Jordi Serra Puig
Vocal 2: Jaime Martin Yepes
Vocal 3: Jose L. Torres Gonzalez
Vocal 4: Josep M. Cabre Constanti

Especialitats: processos diagnòstics clínics i 
productes ortoprotètics  processos sanitaris 
 assessoria i processos d’imatge personal

Tribunal titular número 01
President: M. Angels Canadell Bofarull
Vocal 1: Rafael Cabre Rodon
Vocal 2: SantiagoAngel Fernandez Burillo
Vocal 3: Jorge Vidal Pla
Vocal 4: Javier Camacho Cuartero

Tribunal suplent número 01
President: TeresaMaria Correig Blanchar
Vocal 1: MariaNieves Margalef Sagrista
Vocal 2: JuanAntonio Igual Sancho
Vocal 3: JosepMaria Torrent Güell
Vocal 4: Felisa Castro Rodriguez

Especialitats: sistemes electrònics  sistemes 
electrònics i automàtics

Tribunal titular número 01
President: Luis Meya Adrubau
Vocal 1: Angel Palomo Vicente
Vocal 2: Manuel Castaño Bachiller
Vocal 3: Lluis Roca Codines
Vocal 4: Marià Suy Suñer

Tribunal suplent número 01
President: Jose A. Vieta Costa
Vocal 1: Josep M. Gasulla Valldeperez
Vocal 2: Ramon Tortades Baucells
Vocal 3: Gilberto Martinez Chenovart
Vocal 4: Jose Valldeneu Bigas

Cos: catedràtics d’escoles oficials d’idiomes

Especialitat: totes les especialitats

Tribunal titular número 01
President: Neus Serra Cornella
Vocal 1: M. Núria Godoy Gimenez
Vocal 2: Carme Porcel Ramon
Vocal 3: Jaume Macia Guila
Vocal 4: Carme Valencia Lucas

Tribunal suplent número 01
President: Mireia Bosch Galceran
Vocal 1: Andres Rigo Isern
Vocal 2: Montserrat Dejuan Espinet
Vocal 3: M. Cruz Oliveros MartinVares
Vocal 4: M. Francisca Martinez Bartolome

Cos: catedràtics d’arts plàstiques i disseny

Especialitat: totes les especialitats

Tribunal titular número 01
President: Francesc Xavier Figueras Nogues
Vocal 1: Joan Rovira Granero
Vocal 2: M. Josep Vidal Devesa
Vocal 3: Neus Aller Lanza
Vocal 4: Pere Bruix Riera

Tribunal suplent número 01
President: Joan Sala Plana
Vocal 1: Josefa Alucha Garcia
Vocal 2: RosaMaria Poch Goicoechea
Vocal 3: Maria Vilallonga Tena
Vocal 4: Jose Santandreu Torra

(08.092.018)

RESOLUCIÓ EDU/955/2008, de 28 de març, 
per la qual es modifica la relació de llocs de tre-
ball de la Inspecció d’Educació d’acord amb 
el que estableix el Decret 269/2007, d’11 de 
desembre, de reestructuració del Departament 
d’Educació.

Per la Resolució EDU/200/2007, de 25 de 
gener (DOGC núm. 4813, de 2.2.2007), es 
va aprovar la relació de llocs de treball de la 
Inspecció d’Educació.

Atès que el Decret 269/2007, d’11 de de
sembre (DOGC núm. 5028, de 13.12.2007), de 
reestructuració del Departament d’Educació, 
estableix a la disposició addicional segona la 
creació dels Serveis Territorials al Maresme
Vallès Oriental, correspon modificar la relació 
de llocs de treball aprovada per la Resolució 
EDU/200/2007.

Per tant, a proposta del director general de 
Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Modificar la relació de llocs de treball de 
la Inspecció d’Educació aprovada per Reso
lució EDU/200/2007, d’11 de desembre, en 
el sentit d’incloure en l’annex de l’esmentada 
Resolució el següent lloc de treball:

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental 
(seu a Mataró)

Lloc de treball: inspector en cap
Complement específic anual: 30.334,68 
euros
Forma de provisió: Lliure designació
Tipus de lloc: Càrrec de comandament
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Requisit específic: Mínim 4 anys d’experiència 
en l’exercici de la funció inspectora
Dotacions: 1

—2 Aquest lloc de treball correspon al cos 
d’inspectors d’Educació i al cos d’inspectors 
al Servei de l’Administració educativa i es 
defineix en el grup de titulació A, nivell 26. 
Les funcions corresponents al seu exercici 
són les que s’indiquen al Decret 266/2000, 
de 31 de juliol, pel qual es regula la Inspecció 
d’Educació, i a l’Ordre ENS/289/2002, de 31 
de juliol (DOGC núm. 3697, 12.8.2002), que 
desplega l’organització i el funcionament de la 
Inspecció d’Educació a Catalunya modificada 
per Ordre ENS/385/2002.

—3 La modificació de la relació de llocs de 
treball de la Inspecció d’Educació efectuada 
mitjançant aquesta Resolució, té efectes d’1 
d’abril de 2008.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós adminis
tratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, 
en el termini de dos mesos a comptar des 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 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, 25 de març de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.087.095)

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: 2834/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’ampliació de 4 
aules al CEIP Mare de Déu del Remei d’Alcover 
(Alt Camp).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 303.687,94 
euros, IVA inclòs

Publicat al DOGC núm.: 5001, amb data 5 de 
novembre de 2007.
Data d’adjudicació: 4 de febrer de 2008.
Contractista: Rehabitec Lleida, SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 285.314,82 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 0023/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de millora d’ac
cessibilitat i estanqueitat de l’IES de Palamós 
(Baix Empordà).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat derivat de concurs desert.
Pressupost base de la licitació: 117.226,55 
euros, IVA inclòs
Data d’adjudicació: 15 de febrer de 2008.
Contractista: Capdeferro Constructor, SA.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 117.223,04 euros, IVA 
inclòs.

Barcelona, 25 de març de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.085.109)

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: 0068/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’ampliació 
d’espais docents del CEIP Enric Casassas de 
Sabadell (Vallès Occidental).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària i anticipada.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 87.131,37 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5030, amb data 17 
de desembre de 2007.
Data d’adjudicació: 1 de febrer de 2008.
Contractista: L’Arca del Maresme Empresa 
Inserció, SLL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 77.646,00 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 0051/08
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de reforma i adap
tació a la DBSI dels accessos i evacuacions 
al CEIP Migdia de Girona (Gironès).
Tipus de contracte: obra.

Tramitació: ordinària i anticipada.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 231.654,31 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5019, amb data 29 
de novembre de 2007.
Data d’adjudicació: 21 de gener de 2008.
Contractista: Teyco, SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 230.496,04 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 0054/08
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de reforma i 
ampliació de la cuina i el menjador del CEIP 
Ruiz Amado de Castelló d’Empúries (Alt 
Empordà).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària i anticipada.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 225.934,79 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5019, amb data 29 
de novembre de 2007.
Data d’adjudicació: 21 de gener de 2008.
Contractista: Teyco, SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 221.416,09 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 0069/08
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de supressió de 
barreres arquitectòniques al CFA Anna Murià 
de Terrassa (Vallès Occidental).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària i anticipada.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 85.663,36 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5030, amb data 17 
de desembre de 2007.
Data d’adjudicació: 24 de gener de 2008.
Contractista: Nobbal Trade Construcciones y 
Reformas, SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 83.949,94 euros, IVA 
inclòs.

Barcelona, 25 de març de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.086.145)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació 
de tres contractes d’obres (exp. 0947/08, 
0948/08 i 0954/08).

—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: veure annex.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: diverses obres 
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d’infraestructura de mòduls prefabricats, que 
es detallen a l’annex.

b) Termini d’execució: veure annex.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: veure annex.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Veure annex.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 80 punts.
b) Reducció de termini: fins a 20 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’EducacióRegistre 
General.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona 
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00 Ext. 3178
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: durant tot el període de presentació 
de proposicions.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals 

comptats des de l’endemà de la publicació 
d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar que 
si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, 
la presentació de proposicions es prorrogarà 
fins al proper dia hàbil.

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

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

General (Horari: de 09.00 h. a 14.00 h)
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8 

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre 

per correu dins el termini d’admissió. En aquest 
cas, caldrà justificar la data d’imposició de 
la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a 
l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta 
mitjançant fax, telegrama o a l’adreça de 
correu electrònic que s’esmenta en el plec de 
clàusules, durant el mateix dia.

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

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

Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies naturals comptats des 

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

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

e) Hora: 10.00 h.

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

adjudicatària.

Barcelona, 28 de març de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

ANNEX:

Obra núm. 1:

a) Número d’expedient: 0947/08.
b) Objecte del contracte: obres d’infra

estructura de mòdul prefabricat al SES de 
Palafolls (Maresme).

c) Pressupost de licitació:87.935,47 euros, 
IVA inclòs.

d) Termini d’execució:2 mesos a comptar 
des de la data de l’acta de comprovació de 
replanteig a efectuar en un termini màxim de 
10 dies des de la data de formalització del 
contracte.

e) Requisits específics del contractista:
Grup C, subgrup 4, categoria a.
La seva presentació és potestativa i úni

cament a efectes de dispensa de presentar 
la documentació acreditativa de la solvència 
econòmica, financera i tècnica de l’empresa 
que consta a l’apartat G del quadre de carac
terístiques del plec de clàusules administratives 
particulars. L’empresa ha de demostrar que 
té un xifra global de negocis durant els últims 
tres exercicis d’un mínim de 60.000,00 euros 
anuals i que ha realitzat un mínim de 3 obres 
similars a les que són objecte del contracte 
durant els últims 5 anys.

Obra núm. 2:

a) Número d’expedient: 0948/08.
b) Objecte del contracte: obres d’infraes

tructura de mòduls prefabricats al CEIP Sa 
Forcanera de Blanes (Selva).

c) Pressupost de licitació:103.197,61 euros, 
IVA inclòs.

d) Termini d’execució: 1 mes a comptar des 
de la data de l’acta de comprovació de replan
teig a efectuar en un termini de 10 dies des de 
la data de formalització del contracte.

e) Requisits específics del contractista:
Grup C, subgrup 4, categoria a i,
Grup I, subgrup 9, categoria a
La seva presentació és potestativa i úni

cament a efectes de dispensa de presentar 
la documentació acreditativa de la solvència 
econòmica, financera i tècnica de l’empresa 
que consta a l’apartat G del quadre de carac
terístiques del plec de clàusules administrati
ves particulars. L’empresa ha de demostrar 
que té un xifra global de negocis durant els 
últims tres exercicis d’un mínim de 60.000,00 
euros anuals i que ha realitzat un mínim de 
3 obres similars a les que són objecte del 
contracte durant els últims 5 anys.

Obra núm. 3

a) Número d’expedient: 0954/08.
b) Objecte del contracte: obres d’infraes

tructura de mòduls prefabricats al CEIP Gegant 
del Rec de Salt.

c) Pressupost de licitació: 110.591,44 
euros, IVA inclòs.

d) Termini d’execució: 2 mesos a comptar 
des de la data de l’acta de comprovació de 
replanteig a efectuar en un termini màxim de 
10 dies des de la data de formalització del 
contracte.

e) Requisits específics del contractista:
Grup C, subgrup 4, categoria a.
La seva presentació és potestativa i úni

cament a efectes de dispensa de presentar 
la documentació acreditativa de la solvència 
econòmica, financera i tècnica de l’empresa 
que consta a l’apartat G del quadre de carac
terístiques del plec de clàusules administratives 
particulars. L’empresa ha de demostrar que 
té un xifra global de negocis durant els últims 
tres exercicis d’un mínim de 60.000,00 euros 
anuals i que ha realitzat un mínim de 3 obres 
similars a les que són objecte del contracte 
durant els últims 5 anys.

(08.091.018)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació 
d’un contracte de submininistrament (exp. 
2006/08).

—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: 2006/08

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

seguretat destinats a l’emmagatzematge de 
reactius químics (àcids i bases) i reactius 
químics comburents i/o combustibles en 
els laboratoris de ciències experimentals de 
secundària, desglossat en dos lots:

Lot 1: armaris per a productes inflamables 
(45 unitats).

Lot 2: armaris per a productes corrosius 
bases i àcids  (65 unitats).

b) Termini d’execució: 60 dies des de la 
signatura del contracte. Les possibles am
pliacions es lliuraran als 45 dies des de la 
signatura del contracte.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import unitari:
Lot 1: 1.535,00 euros/unitat, IVA inclòs amb 

un total de 69.075,00 euros, IVA inclòs.
Lot 2: 1.575,00 euros/unitat, IVA inclòs amb 

un total de 102.375,00 euros, IVA inclòs.
Import total màxim: 171.450,00 euros, 

IVA inclòs.

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

—6 Requisits específics del contractista
Cal acreditar els següents requisits mí

nims de solvència econòmica, financera i 
tècnica:
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Declaració relativa a la xifra de negocis 
global anual de l’empresa en el curs dels 
últims 3 exercicis amb un import mínim anual 
de 150.000,00 euros.

Relació dels principals subministraments 
efectuats per l’empresa durant els darrers 
tres exercicis, indicant el seu import, dates i 
beneficiaris públics o privats.

Descripció de l’equip tècnic, material i 
instal·lacions de que disposa l’empresa per a 
la realització del contracte.

—7 Criteris de valoració
 Valoració tècnica de l’oferta: fins a 50 

punts.
 Proposició econòmica: fins a 50 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació  Re
gistre General

b) Domicili: Via Augusta, 202226, planta 
baixa

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 
08021

d) Telèfon: 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, 
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 (dins l’horari del registre )
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 del 
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, 202226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies naturals des de l’endemà de 

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

En el cas que es presentin proposicions per 
correus, es comunicarà oportunament als inte
ressats la data d’obertura de proposicions.

e) Hora: 10.00 h.

—11 Despeses d’anunci
L’import de l’anunci anirà a càrrec de l’em

presa adjudicatària.

—12 Presentació de mostres
Es presentarà mostra de tots els materials 

als quals es licita, d’acord amb la clàusula 8.2.2 
del plec de clàusules administratives.

Barcelona, 31 de març de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.091.017)


