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de 27 de juny, per la qual es regulen les con-
vocatòries de concurs públic per formar part 
de la borsa de treball per prestar serveis amb 
caràcter temporal com a personal interí docent 
en centres públics no universitaris dependents 
del Departament d’Educació a partir del curs 
2006-2007.

D’acord amb l’article 4 de la Resolució 
EDU/1769/2007, de 12 de juny, el conseller 
d’Educació delega en el director general de 
Recursos del Sistema Educatiu la competència 
per anunciar i resoldre les convocatòries per 
formar part de la borsa de treball per prestar 
serveis amb caràcter temporal com a personal 
interí docent i determinar les especialitats dels 
diferents cossos docents per a les quals es 
necessita disposar de candidats en cada servei 
territorial del Departament d’Educació.

Atès el que disposen els articles 12, 37 i 
39 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
i l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú 
i vista la necessitat d’absentar-se del titular de 
la Direcció General de Recursos del Sistema 
Educatiu,

Resolc:

Modif icar l ’art icle 4 de la Resolució 
EDU/1769/2007, de 12 de juny, en el sentit 
de revocar la delegació de competències 
efectuada en la persona titular de la Direcció 
General de Recursos del Sistema Educatiu i 
delegar aquesta competència en la persona 
titular de la Secretaria General

Barcelona, 4 d’abril de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.098.077)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un 
contracte de servei de neteja i cuina de diverses 
llars d’infants de titularitat de la Generalitat de 
Catalunya (exp. 0720/08).

—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: 0720/08.

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

i cuina d’onze llars d’infants de titularitat de la 
Generalitat de Catalunya.

Lot 1: El Drac (Vilanova i la Geltrú), lot 2: 
El Garbí (Sant Adrià del Besòs), lot 3: Dumbo 
(El Prat de Llobregat), lot 4: Barrufets (Sant 
Joan de Vilatorrada), lot 5: El Gavot (Vilanova 
i la Geltrú), lot 6: El Passeig (L’Hospitalet de 
Llobregat), lot 7: Josep Pallach (Gavà), lot 8: 
L’Espurna (Manresa), lot 9: L’Oreneta (Terrassa), 
lot 10: La Ginesta (Manresa) y lot 11: Sant 
Roc (Olot).

b) Termini d’execució: De l’1 de juny de 
2008 fins al 31 de juliol de 2010, exceptuant 
el període comprés entre el 16 de juliol i el 
31 d’agost de 2008 i 2009 i del 16 al 31 de 
juliol de 2010.

—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: 3.875.888,50 euros, IVA in-

clòs, desglossat en els següents lots: lot 1: 
189.530,00 euros, IVA inclòs; lot 2: 414.596,88 
euros, IVA inclòs; lot 3: 175.315,25 euros, IVA 
inclòs; lot 4: 393.274,75 euros, IVA inclòs; 
lot 5: 393.274,75 euros, IVA inclòs; lot 6: 
393.274,75 euros, IVA inclòs; lot 7: 393.274,75 
euros, IVA inclòs; lot 8: 438.288,13 euros, IVA 
inclòs; lot 9: 395.643,88 euros, IVA inclòs; 
lot 10: 398.013,00 euros, IVA inclòs; lot 11: 
291.402,38 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: S’exigeix a les empreses que 

es presentin a tots els lots o, si es presenten 
a lots separats i la suma dels lots supera els 
244.760,00 euros, IVA inclòs. L’import de la 
garantia serà la suma dels imports dels lots 
als quals liciti. Lot 1: 3.790,60 euros, lot 2: 
8.291,94 euros, lot 3: 3.506,31 euros, lot 4: 
7.865,50 euros, lot 5: 7.865,50 euros, lot 6: 
7.865,50 euros, lot 7: 7.865,50 euros, lot 8: 
8.765,76 euros, lot 9: 7.912,88 euros, lot 10: 
7.960,26 euros, lot 11: 5.828,05 euros i tots 
els lots: 77.517,77 euros.

Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.

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

goria D.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 50 punts.
b) Forma de realització dels treballs: fins 

a 30 punts, dels quals fins a 15 punts són 
per mecanismes de supervisió dels treballs i 
fins a 15 punts són per altres elements oferts 
pel licitador.

c) Millores tècniques: fins a 20 punts, dels 
quals fins a 10 punts són per prestacions 
addicionals i fins a 10 punts són per major 
freqüència de les operacions.

—8 Obtenció de la documentació i infor
mació

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona 
08021.

d) Telèfon: 93.551.69.00 Ext. 3247.
e) Telefax: 93.241.53.53
f) Adreça d’Internet: http://www10.gencat.

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

informació: fins el 9 de maig de 2008 fins a 
les 14:00 h.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 de maig de 

2008, fins les 18:00 h. En el cas de que la 
publicació de l’anunci al DOGC i al BOE sigui 
posterior al 28 d’abril de 2008 el termini per 

presentar la documentació quedarà automà-
ticament prorrogat fins que s’hagin complert 
15 dies naturals a partir del dia següent al 
de la darrera publicació. Es fa constar que si 
l’últim dia del termini és dissabte o festiu, la 
presentació de proposicions es prorrogarà fins 
al proper dia hàbil.

b) Documentació que cal presentar: la que 
s’esmenta a la clàusula 7 del plec de clàusules 
administratives particulars.

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

General (Horari del registre: de 09.00 h. a 
18.00 h.).

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8 
d’aquest Anunci.

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

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

—10 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació-Serveis 

Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 16 de maig de 2008, amb el condi-

cionament del punt 9.a) d’aquest anunci.
En cas que es presentin proposicions per 

correu, es comunicarà oportunament a les 
persones interessades la data d’obertura de 
proposicions.

e) Hora: 10.00 h.

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

adjudicatària.

—12 Data de tramesa de l’Anunci al DOUE: 
2 d’abril de 2008.

Barcelona, 4 d’abril de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.095.147)

RESOLUCIÓ EDU/4113/2007, de 26 de no
vembre, per la qual s’autoritza la modificació 
de l’autorització d’obertura del centre docent 
privat Joan XXIII, de Tarragona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel representant del titular del centre docent 
privat Joan XXIII, de Tarragona, en petició 
d’autorització de modificació dels locals i 
dels ensenyaments, 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 Reial decret 1537/2003, 
de 5 de desembre, pel qual s’estableixen els 
requisits mínims dels centres que imparteixen 
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ensenyaments escolars de règim general; el 
Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual 
s’estableixen els requisits mínims dels centres 
que imparteixen 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 Autoritzar la modificació de l’autorització 
d’obertura del centre docent privat Joan XXIII, 
codi 43003151, de Tarragona, per modificació 
dels locals i dels ensenyaments, en els termes 
següents:
Locals que s’amplien:

Ampliació de les instal·acions dels 5 edificis 
a la finca ja autoritzada del c. Catorze, s/n.

Ensenyaments que s’amplien:
Educació infantil de primer cicle: 6 unitats 

amb capacitat per a 82 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 dels centres.

—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.

Tarragona, 26 de novembre de 2007

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

Vicent Villena Serrano
Director dels Serveis Territorials a Tarragona

ANNEX

Composició del centre a l’inici del curs 2007
2008:

Autorització d’obertura:
Educació infantil de primer cicle: 6 unitats 

amb capacitat per a 82 llocs escolars.
Educació infantil de segon cicle: 9 unitats 

amb capacitat per a 225 llocs escolars.
Educació primària: 18 unitats amb capacitat 

per a 450 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 12 unitats 

amb capacitat per a 360 llocs escolars.
Batxillerat: 2 unitats amb capacitat per a 

70 llocs escolars en la modalitat d’humanitats 
i ciències socials, i 4 unitats amb capacitat 
per a 140 llocs escolars en la modalitat de 
ciències i tecnologia.

Amb caràcter transitori i fins la seva extin-
ció: 6 unitats amb capacitat per a 210 llocs 

escolars en les modalitats de ciències de la 
naturalesa i de la salut, humanitats i ciències 
socials, i tecnologia.

Formació professional de grau mitjà: Torn 
de matí

Gestió administrativa: 1 unitat amb capacitat 
per a 30 llocs escolars.

Comerç: 1 unitat amb capacitat per a 30 
llocs escolars.

Instal·lacions i manteniment electromecànic 
de maquinària i conducció de línies: 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: 
Torn de tarda

Administració i finances: 2 unitats amb 
capacitat per a 60 llocs escolars.

Gestió comercial i màrqueting: 1 unitat amb 
capacitat per a 30 llocs escolars.

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

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

(07.330.095)

RESOLUCIÓ EDU/1101/2008, de 31 de març, 
per la qual es modifica l’adscripció de centres 
docents sostinguts amb fons públics als efec
tes del procediment d’admissió d’alumnes.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’edu-
cació, estableix que en els procediments d’ad-
missió 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’alum-
nes als centres en els ensenyaments sufragats 
amb fons públics, disposa que l’adscripció de 
centres que disposa la legislació vigent es pot 
establir entre centres que imparteixen segon 
cicle d’educació infantil i centres d’educació 
primària, entre centres que imparteixen edu-
cació 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 ensenyaments corresponents.

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

En aquest sentit, acreditat el compliment dels 
requisits que estableix la normativa vigent,

Resolc:

Modificar l’adscripció dels centres docents 
que imparteixen educació primària als centres 
docents públics d’educació secundària obli-
gatòria de la Generalitat de Catalunya, en els 
termes de l’annex.

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

Barcelona, 31 de març de 2008

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

ANNEX

Modificació de l’adscripció d’educació primària 
a educació secundària obligatòria

Comarca: Maresme.
Zona d’adscripció: Vilassar de Dalt.

Educació secundària obligatòria:
Codi: 08040564. Centre: IES Jaume Almera 
(Vilassar de Dalt).

Educació primària:
Codi: 08014905. Centre: CEIP L’Olivera 
(Cabrils).
Codi: 08061762. Centre: CEIP Mas Maria 
(Cabrils).
Codi: 08026476. Centre: CEIP Francesc Macià 
(Vilassar de Dalt).
Codi: 08026491. Centre: La Immaculada 
(Vilassar de Dalt).

(08.087.085)

RESOLUCIÓ EDU/1103/2008, de 31 de 
març, de modificació dels concerts educa
tius dels centres docents privats Montseny
Poblenou i MontsenyVerneda, ambdós de 
Barcelona.

Per Resolució EDC/639/2006, de 14 de 
març (DOGC núm. 4595, de 17.3.2006), es 
va resoldre amb caràcter provisional la re-
novació dels concerts educatius de centres 
docents privats per als nivells obligatoris i per 
als ensenyaments d’educació infantil. D’acord 
amb l’annex de l’esmentada Resolució es va 
concertar al centre Montseny-Poblenou, de 
Barcelona, 3 unitats d’educació infantil de 
segon cicle, 6 unitats d’educació primària i 
8 unitats d’educació secundària obligatòria, i 
al centre Montseny-Verneda, de Barcelona, 3 
unitats d’educació infantil de segon cicle i 6 
unitats d’educació primària.

Per Resolució EDC/1393/2006, de 8 de 
maig (DOGC núm. 4632, de 12.5.2006), es va 
resoldre amb caràcter provisional la renovació 
dels concerts educatius de diversos centres 
docents privats per als nivells postobligatoris. 
D’acord amb l’annex de l’esmentada Resolució 
es va concertar al centre Montseny-Poblenou, 
de Barcelona, 4 unitats de batxillerat.

Per Resolució EDU/785/2008, de 5 de 
març (DOGC núm. 5095, de 20.3.2008), es 
va autoritzar l’absorció del centre docent privat 
Montseny-Verneda, amb codi 08057771, pel 
centre docent privat Montseny-Poblenou, amb 



Full de disposicions i actes administratius

5644

codi 08035076, ambdós de Barcelona, amb 
efectes a partir de l’inici del curs 2007/08.

D’acord amb el que disposa l’article 28 
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre 
concerts educatius, cal modificar els concerts 
educatius d’aquests dos centres.

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

Resolc:

—1 Extingir el concert educatiu, en els ense-
nyaments d’educació infantil de segon cicle i 
en el nivell d’educació primària, subscrit amb 
el titular del centre docent privat Montseny-Ver-
neda, de Barcelona, amb codi 08057771.

—2 Modificar el concert educatiu del cen-
tre docent privat Montseny-Poblenou, de 
Barcelona, amb codi 08035076, d’acord amb 
les unitats que consten a l’annex d’aquesta 
Resolució.

—3 Aquesta Resolució té efectes a partir de 
l’inici del curs escolar 2007/08 i s’inscriurà en 
el Registre de centres docents.

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

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

Barcelona, 31 de març de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

EINF: educació infantil.
EPRI: educació primària.
ESO: educació secundària obligatòria.
BATX: batxillerat.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I (CIUTAT).

Codi: 08035076.
Denominació: Montseny-Poblenou.
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 2-2-2.
EPRI: 2-2-2-2-2-2.
ESO: 2-2-2-2.
BATX: 2-2.

(08.095.113)

RESOLUCIÓ EDU/1105/2008, de 20 de març, 
per la qual es modifica l’autorització d’obertura 
de la llar d’infants privada El Niu dels Somnis, 
de Castelldefels.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
per la titular de la llar d’infants privada El 
Niu dels Somnis, de Castelldefels, en petició 
d’autorització de modificació 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 Reial decret 1004/1991, 
de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits 
mínims dels centres que imparteixin ensenya-
ments de règim general no universitaris; el 
Decret 353/2000, de 7 de novembre, pel qual 
s’estableixen els requisits mínims de determinats 
centres d’educació infantil, 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 de la 
llar d’infants privada El Niu dels Somnis, codi 
08054927, de Castelldefels, en els termes 
següents:

Educació infantil de primer cicle: ampliació 
de 3 a 4 unitats i de 33 a 50 llocs escolars.

Aquesta ampliació te efectes des de l’inici 
del curs 2007-2008.

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 dels centres.

—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, 20 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 Llobregat-Anoia

(08.079.135)

RESOLUCIÓ EDU/1104/2008, de 10 d’abril, 
de citació a termini d’interessats en el recurs 
contenciós administratiu núm. 664/2007, 
procediment abreujat, interposat per Bárbara 
de la Fuente Bordoy.

En compliment del que ha ordenat el 
Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de 
Barcelona (Ronda Universitat, 18) en el recurs 
contenciós administratiu núm. 664/2007, inter-
posat per Bárbara de la Fuente Bordoy.

D’acord amb el que disposa l’article 49 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
en relació amb l’article 59 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú,

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se 
davant el Jutjat esmentat, en el termini de nou 
dies a comptar de l’endemà de la publicació 
d’aquesta Resolució al DOGC, els possibles 
interessats en el recurs contenciós adminis-
tratiu 664/2007, interposat per Bárbara de 
la Fuente Bordoy contra la desestimació per 
silenci administratiu del recurs d’alçada inter-
posat contra l’actuació del tribunal qualificador 
del procés selectiu convocat per la Resolució 
EDU/825/2007, de 20 de març, de convoca-
tòria de proves per a la provisió de places de 
funcionaris docents.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a termi-
ni mitjançant la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 10 d’abril de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.100.175)

EDICTE de 9 d’abril de 2008, pel qual es 
sotmet a informació pública el projecte de 
decret pel qual es regulen els programes de 
qualificació professional inicial.

El Departament d’Educació ha elaborat 
un projecte de decret pel qual es regulen els 
programes de qualificació professional inicial.

Amb la finalitat de donar participació 
als ciutadans en el procés d’elaboració de 
l’esmentat projecte normatiu, es sotmet 
a informació pública, d’acord amb el que 
disposen l’article 64 de la Llei 13/1989, de 
14 de desembre, de 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, durant el termini de 20 
dies hàbils a comptar de l’endemà de la data 
de publicació d’aquest edicte al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

El projecte esmentat es podrà examinar, en 
hores d’oficina, a la seu central del Departament 
d’Educació (Via Augusta, 202-226, 08021 
Barcelona) i als seus serveis territorials de 
Barcelona I (ciutat) (av. Paral·lel, 71-73, 08004 
Barcelona), Barcelona II (comarques) (c. Casp, 
15, 08010 Barcelona), Baix Llobregat-Anoia 
(c. Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu 
de Llobregat), Vallès Occidental (c. Marquès 
de Comillas, 67-69, 08202 Sabadell), Mares-
me-Vallès Oriental (c. Santa Rita,1, edifici Cafè 
del Mar-08301-Mataró), Girona (c. Ultònia, 13, 
17002 Girona), Lleida (c. Pica d’Estats, 2, 25006 
Lleida), Tarragona (c. Sant Francesc, 7, 43003 
Tarragona) i Terres de l’Ebre (c. Providència, 5-9, 
43500 Tortosa), o bé consultar la pàgina web del 
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Departament d’Educació (http://www.gencat.
cat/educacio) per formular-hi les al·legacions 
que es considerin oportunes.

Barcelona, 9 d’abril de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.100.174)

EDICTE de 9 d’abril de 2008, pel qual se 
sotmet a informació pública el Projecte d’ordre 
per la qual es determinen les assignatures 
optatives que poden ser impartides pel pro
fessorat especialista en els ensenyaments de 
dansa de grau professional i en els de música 
de grau professional.

El Departament d’Educació està tramitant el 
Projecte d’ordre per la qual es determinen les 
assignatures optatives que poden ser impartides 
pel professorat especialista en els ensenyaments 
de dansa de grau professional i en els ensenya-
ments de música de grau professional.

Amb la finalitat de donar participació als 
ciutadans en el procés d’elaboració d’aquest 
Projecte d’ordre, 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 desembre, 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 d’ordre es troba disponible, en 
hores d’oficina, a la seu central del Depar-
tament d’Educació (Via Augusta, 202-226, 
08021 Barcelona) i als seus serveis territorials 
de Barcelona I (ciutat) (Paral·lel, 71-73, 08004 
Barcelona); Barcelona II (comarques) (Casp, 
15, 08010 Barcelona); Baix Llobregat-Anoia, 
(Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu de 
Llobregat); Vallès Occidental, (Marquès de 
Comillas, 67-69, 08202 Sabadell); Tarragona 
(Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona); Terres 
de l’Ebre (c. Providència 5-9, 43500, Tortosa); 
Lleida (Pica d’estats, 2, 25003 Lleida); 
Maresme-Vallès Oriental (c. Santa Rita, 1, 
edifici Cafè de Mar, 08301 Mataró), i a Girona 
(Ultònia, 13, 17002 Girona), o bé consultant 
la pàgina web del Departament d’Educació 
(http://www.gencat.net/educació), per tal que 
els interessats el puguin examinar i formular-hi 
les al·legacions que considerin oportunes.

Barcelona, 9 d’abril de 2008

M. Dolors Rius Benito
Secretària general

(08.100.198)

EDICTE de 9 d’abril de 2008, pel qual es 
sotmet a informació pública el Projecte d’ordre 
per la qual s’estableixen les condicions per al 
canvi d’especialitat en els ensenyaments, de 
grau professional, de dansa i música.

El Departament d’Educació està tramitant el 
Projecte d’ordre per la qual s’estableixen les 
condicions per al canvi d’especialitat en els 
ensenyaments de dansa de grau professional 
i en els ensenyaments de música de grau 
professional.

Amb la finalitat de donar participació als 
ciutadans en el procés d’elaboració d’aquest 
Projecte d’ordre, 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 desembre, 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 d’ordre es troba disponible, en 
hores d’oficina, a la seu central del Depar-
tament d’Educació (Via Augusta, 202-226, 
08021 Barcelona) i als seus serveis territorials 
de Barcelona I (ciutat) (Paral·lel, 71-73, 08004 
Barcelona); Barcelona II (comarques) (Casp, 
15, 08010 Barcelona); Baix Llobregat-Anoia, 
(Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu de 
Llobregat); Vallès Occidental, (Marquès de 
Comillas, 67-69, 08202 Sabadell); Tarragona 
(Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona); Terres 
de l’Ebre (c. Providència 5-9, 43500, Tortosa); 
Lleida (Pica d’estats, 2, 25003 Lleida); Mares-
me-Vallès Oriental (c. Santa Rita, 1, edifici Cafè 
de Mar, 08301 Mataró), i a Girona (Ultònia, 13, 
17002 Girona), o bé consultant la pàgina web 
del Departament d’Educació (http://www.gen-
cat.net/educació), per tal que els interessats el 
puguin examinar i formular-hi les al·legacions 
que considerin oportunes.

Barcelona, 9 d’abril de 2008

M. Dolors Rius Benito
Secretària general

(08.100.199)

ANUNCI pel qual es fa pública l’adjudicació 
definitiva d’un contracte.

En compliment del que estableix l’article 93.2 
del Text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, mit-
jançant aquest anunci es fa pública la següent 
adjudicació definitiva referent a l’expedient de 
contractació que s’indica:

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu-
cació.

Número d’expedient: 0022/08.

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

Objecte del contracte: servei de neteja dels 
Serveis Territorials d’Educació a Girona, 
Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occi-
dental i Serveis Territorials d’Educació al Baix 
Llobregat -Anoia.

Tipus de contracte: serveis.

Tramitació: ordinària.

Forma: concurs.

Publicat al DOGC núm.: 5013 amb data de 
21 de novembre de 2007.

Pressupost base de la licitació: 160.361,80 
euros, IVA inclòs, desglossat en els següents 
lots:

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

Data d’adjudicació: 21 de desembre de 
2007.

Contractistes:
-Lot 1: Girocant Sl.
-Lot 2: ISS Facility Services SA.
-Lot 3: Ebor Multiserveis Urbanos SA.

Nacionalitat dels contractistes: espanyola.

Import d’adjudicació: 155.784,08 euros, IVA 
inclòs, desglossat de la següent manera:

-Lot 1: 29.519,00 euros, IVA inclòs.
-Lot 2: 63.155,04 euros, IVA inclòs.
-Lot 3: 63.108,04 euros, IVA inclòs.

Barcelona, 1 d’abril de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.094.018)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un 
contracte d’obres (exp. 1003/08).

—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: 1003/08.

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

forma del menjador del CEIP de Butsènit 
d’Urgell(Noguera).

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

—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: 74.482,22 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 C, subgrup 6 i 

8, 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 
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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’Educació-Registre 
General.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, 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’Educació-Registre 

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’Educació-Serveis 

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

l’endemà de l’acabament del termini de presen-
tació 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, 3 d’abril de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.094.189)

DECRET 83/2008, de 15 d’abril, de ratifi
cació d’un membre del Consell Escolar de 
Catalunya.

D’acord amb el que estableixen els articles 
4.1.k) i 6 de la Llei 25/1985, de 10 de desem-
bre, dels consells escolars, a sol·licitud de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques, 
cal procedir a la ratificació d’un membre del 
Consell Escolar de Catalunya.

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

Decreto:

Article únic
La ratificació del senyor Ramon Farré i 

Roure com a membre del Consell Escolar 
de Catalunya en representació de l’Adminis-
tració Local, amb efectes fins a l’1 de maig 
de 2012.

Barcelona, 15 d’abril de 2008

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.099.228)

EDICTE de 10 d’abril de 2008, pel qual es 
notifica el plec de càrrecs formulat en la ins
trucció de l’expedient disciplinari incoat per 
Resolució de 4 de desembre de 2007 al senyor 
Mikel García Sánchez Guzman.

En la tramitació de l’expedient disciplinari 
núm. G410-07-080, incoat per Resolució 
de 4 de desembre de 2007, de la secretà-
ria general del Departament d’Educació, al 
senyor Mikel García Sánchez Guzman, amb 
NIF 011824022K, funcionari docent del cos de 
professors d’ensenyament secundari, adscrit a 
l’IES Narcís Monturiol, de Figueres, i atès que 
no ha estat possible practicar la notificació 
del plec de càrrecs, formulat amb data 18 de 
febrer de 2008, tramesa a l’últim domicili del 
qual va informar el senyor Mikel García Sánchez 
Guzman, es notifica a la persona interessada 
que, en aplicació del que disposa l’article 59.5 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, mo-
dificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, 
el plec de càrrecs és a la seva disposició a 
les oficines de la Inspecció de Serveis del 
Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, Via Augusta, 202-226, planta 5B, 
08021 Barcelona, de dilluns a divendres en 
horari d’oficina.

Així mateix es notifica que disposa d’un 
termini de 10 dies hàbils, comptats a partir 
de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte 
al DOGC, per poder contestar el plec de 
càrrecs amb les al·legacions que consideri 
convenients per a la seva defensa i aportar 
els documents que consideri d’interès. 
També podrà sol·licitar la pràctica de les 
proves que, per a la seva defensa, estimi 
necessàries, i se li facilitarà còpia de l’ex-
pedient si la sol·licita.

Barcelona, 10 d’abril de 2008

Antonio Cañoto Vázquez
Instructor de l’expedient

(08.101.129)

EDICTE d’11 d’abril de 2008, pel qual es 
sotmet a informació pública el Projecte de 
decret pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments del segon cicle de l’educació 
infantil o parvulari.

El Departament d’Educació està tramitant 
el projecte de Decret pel qual s’estableix l’or-
denació dels ensenyaments del segon cicle 
de l’educació infantil o parvulari.

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, 202-226, 08021 
Barcelona) i als seus serveis territorials de 
Barcelona I (ciutat) (Paral·lel, 71-73, 08004 
Barcelona); Barcelona II (comarques) (Casp, 
15, 08010 Barcelona); Baix Llobregat-Anoia, 
(Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu de 
Llobregat); Maresme-Vallès Oriental, (Onofre 
Arnau,32, 08301 Mataró); Vallès Occidental, 
(Marquès de Comillas, 67-69, 08202 Sabadell); 
Tarragona (Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona); 
Terres de l’Ebre (c. Providència 5-9, 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.cat/educació), 
per tal que els interessats el puguin examinar 
i formular-hi les al·legacions que considerin 
oportunes.

Barcelona, 11 d’abril de 2008

M. Dolors Rius Benito
Secretària general

(08.102.016)

RESOLUCIÓ EDU/1148/2008, de 14 d’abril, 
per la qual s’atribueix una nova denominació 
específica a un col·legi d’educació infantil i 
primària de Santa Margarida i els Monjos.
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D’acord amb la sol·licitud presentada per 
l’òrgan de govern corresponent d’un col·legi 
d’educació infantil i primària per atribuir-li una 
nova denominació específica, es va instruir 
l’expedient corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient es-
mentat que el centre compleix els requisits 
que exigeix l’article 6, de l’annex del Decret 
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament orgànic dels centres docents 
públics que imparteixen educació infantil i 
primària;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir al col·legi d’educació infantil i pri-
mària de Santa Margarida i els Monjos, amb 
codi 08063886, ubicat al c. Maria Aurèlia 
Capmany, s/n, d’els Monjos (Santa Margarida i 
els Monjos), comarca de l’Alt Penedès, la nova 
denominació específica Arrels.

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

Així mateix, poden interposar 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 d’abril de 2008

p.D. (Resolució EDU/2/2008,  
DOGC de 3.1.2008)

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.105.145)

RESOLUCIÓ EDU/1149/2008, de 14 d’abril, 
per la qual s’atribueix una nova denominació 
específica a un institut d’educació secundària 
de Sant Sadurní d’Anoia.

D’acord amb la sol·licitud presentada per 
l’òrgan de govern corresponent de l’institut 
d’educació secundària per atribuir-li una nova 
denominació específica, es va instruir l’expe-
dient corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient esmentat 
que el centre compleix els requisits que exigeix 
l’article 5, de l’annex del Decret 199/1996, de 
12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
orgànic dels centres docents públics que 

imparteixen educació secundària i formació 
professional de grau superior,

Per tot això,

Resolc:

Atribuir a l’institut d’educació secundària de 
Sant Sadurní d’Anoia, amb codi 08064702, 
ubicat al c. de Gelida, s/n, de Sant Sadurní 
d’Anoia (Alt Penedès), la nova denominació 
específica Jacint Verdaguer.

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

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

Barcelona, 14 d’abril de 2008

p.D. (Resolució EDU/2/2008,  
DOGC de 3.1.2008)

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.105.144)

RESOLUCIÓ EDU/1150/2008, de 14 d’abril, 
per la qual s’atribueix una nova denominació 
específica a un col·legi d’educació infantil i 
primària de Solsona.

D’acord amb la sol·licitud presentada per 
l’òrgan de govern corresponent d’un col·legi 
d’educació infantil i primària per atribuir-li una 
nova denominació específica, es va instruir 
l’expedient corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient esmentat 
que el centre compleix els requisits que exigeix 
l’article 6, de l’annex del Decret 198/1996, de 
12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
orgànic dels centres docents públics que 
imparteixen educació infantil i primària,

Per tot això,

Resolc:

Atribuir al col·legi d’educació infantil i 
primària de Solsona, amb codi 25009101, 
ubicat al c. del Pedraforca, 10, de Solsona 
(Solsonès), la nova denominació específica 
El Vinyet.

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

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

Barcelona, 14 d’abril de 2008

p. D. (Resolució EDU/2/2008,  
DOGC de 3.1.2008)

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.105.140)

RESOLUCIÓ EDU/1151/2008, de 14 d’abril, 
per la qual es disposa el trasllat de domicili de 
l’IES Mediterrània, del Vendrell.

L’IES Mediterrània, del Vendrell, amb codi 
43010189, ha estat ubicat provisionalment a 
l’edifici situat al c. Isidre Nonell, s/n, del Vendrell 
(Baix Penedès).

Atès que ja es disposa de les instal·lacions 
del nou edifici expressament adequat a la 
finalitat docent, d’acord amb els informes 
emesos pels Serveis Territorials d’Educació 
corresponents,

Resolc:

—1 Trasl ladar l ’ IES Mediterrània, del 
Vendrell, amb codi de centre 43010189, al c. 
Ramon Casas Carbó, s/n, del Vendrell (Baix 
Penedès).

—2 Els Serveis Territorials d’Educació a 
Tarragona prendran les mesures necessàries 
per a l’execució del que disposa aquesta 
Resolució.

Barcelona, 14 d’abril de 2008

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos  
del Sistema Educatiu

(08.105.142)

RESOLUCIÓ EDU/1152/2008, de 5 de març, 
per la qual es disposa el trasllat de domicili de 
la secció d’educació secundària de Tona.

La secció d’educació secundària de Tona, 
amb codi 08054277, ha estat ubicat provisio-
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nalment a l’edifici situat al c. d’Andreu Molera, 
5, de Tona (Osona).

Atès que ja es disposa de les instal·lacions 
del nou edifici expressament adequat a la 
finalitat docent, d’acord amb els informes 
emesos pels Serveis Territorials d’Educació 
corresponents,

Resolc:

—1 Traslladar la secció d’educació secundà-
ria de Tona, amb codi de centre 08054277, al 
c. de Torres i Bages, 32, de Tona (Osona).

—2 Els Serveis Territorials d’Educació a 
Barcelona II-Comarques prendran les mesures 
necessàries per a l’execució del que disposa 
aquesta Resolució.

Barcelona, 5 de març de 2008

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos  
del Sistema Educatiu

(08.065.070)

RESOLUCIÓ EDU/1153/2008, de 17 de març, 
per la qual es disposa el trasllat de domicili 
del col·legi d’educació infantil i primària Antoni 
Tous, de Pira.

El col·legi d’educació infantil i primària Antoni 
Tous, de Pira, amb codi de centre 43001954, 
ha estat ubicat provisionalment a l’edifici situat 
al c. d’Arnau de Ponç, s/n, de Pira (Conca 
de Barberà).

Atès que ja es disposa de les instal·lacions 
del nou edifici expressament adequat a la 
finalitat docent, d’acord amb els informes 

emesos pels Serveis Territorials d’Educació 
corresponents,

Resolc:

—1 Traslladar el col·legi d’educació infantil i 
primària CEIP Antoni Tous, de Pira, amb codi 
de centre 43001954, a l’av. Arnau de Ponç, 
42, de Pira.

—2 Els Serveis Territorials d’Educació a 
Tarragona prendran les mesures necessàries 
per a l’execució del que disposa aquesta 
Resolució.

Barcelona, 17 de març de 2008

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos  
del Sistema Educatiu

(08.077.154)


