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RESOLUCIÓ EDU/1181/2008, de 20 de 
març, per la qual s’autoritza el canvi de 
titularitat del centre docent privat Vedruna, 
de Terrassa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
al Departament d’Educació pel representant 
del titular en petició de canvi de titularitat del 
centre docent privat Vedruna, de Terrassa, es 
va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment per part del nou 
titular dels requisits exigits per la normativa 
d’aplicació, en concret, per la Llei orgànica 
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a 
l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’educació, i el Decret 55/1994, de 8 
de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el canvi de titularitat del cen-
tre docent privat Vedruna, de Terrassa, codi 
08030111.

Les dades del nou titular són:
Nom: Fundació privada educativa Vedruna-

Barcelona.
NIF: G62894043.

—2 El nou titular se subroga en totes les 
obligacions i els drets del concert educatiu 
subscrit amb el titular anterior. En conse-
qüència, 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.

Sabadell, 20 de març de 2008

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

Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials 
al Vallès Occidental

(08.079.181)

RESOLUCIÓ EDU/1182/2008, de 4 d’abril, 
per la qual es modifica l’autorització d’obertura 
del centre docent privat Montserrat, de Sant 
Vicenç de Castellet.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
per la representant de la titularitat del centre 
docent privat Montserrat, de Sant Vicenç 
de Castellet, en petició de modificació de la 
capacitat i 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, 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; el Reial decret 1538/2006, de 
15 de desembre, pel qual s’estableix l’orde-
nació general de la formació professional del 
sistema educatiu; l’annex V del Reial decret 
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desenvo-
lupen determinats aspectes de l’ordenació de 
la formació professional en l’àmbit del sistema 
educatiu, i el Decret 55/1994, de 8 de març, 
sobre el règim d’autorització dels centres 
docents privats,

Resolc:

1. Modificar l’autorització d’obertura del 
centre docent privat Montserrat, de Sant Vicenç 
de Castellet, codi 08028540, per modificació 
de la capacitat i dels ensenyaments, en els 
termes següents:

Capacitat que es redueix:
Formació professional de grau superior:
Secretariat: de 2 a 1 unitat i de 40 a 20 llocs 
escolars.

Ensenyament que se suprimeix:
Formació professional de grau mitjà:
Explotació de sistemes informàtics.

Ensenyaments que s’amplien:
Formació professional de grau superior:
Educació infantil: 2 unitats i 40 llocs esco-
lars.
Gestió comercial i màrqueting: 1 unitat i 20 
llocs escolars.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades 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 Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya, segons el que disposen els 
articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

Barcelona, 4 d’abril 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:
Gestió administrativa: 1 unitat amb capacitat 
per a 20 llocs escolars.
Comerç: 1 unitat amb capacitat per a 20 
llocs escolars.
Formació professional de grau superior:
Secretariat: 1 unitat amb capacitat per a 20 
llocs escolars.
Administració i finances: 2 unitats amb capa-
citat per a 40 llocs escolars.
Gestió comercial i màrqueting: 1 unitat amb 
capacitat per a 20 llocs escolars.
Educació infantil: 2 unitats amb capacitat per 
a 40 llocs escolars.

En cap cas una unitat no superarà els 20 
llocs escolars.

(08.094.160)

RESOLUCIÓ EDU/1183/2008, de 7 d’abril, 
per la qual es dóna publicitat a la Resolució 
de 30 d’octubre de 2007, de l’expedient de 
revocació d’autorització, tramitat a la llar d’in-
fants privada Snoopy, de Sabadell.

Per la Resolució de 8 de maig de 2007, 
el director general de Recursos del Sistema 
Educatiu va acordar incoar un expedient de 
revocació de l’autorització a la llar d’infants 
privada Snoopy, de Sabadell, codi 08051136, 
per incompliment dels requisits mínims de 
l’autorització del centre, que va tramitar d’acord 
amb el procediment aplicable.

Per la Resolució de 30 d’octubre de 2007 
es va resoldre l’expedient incoat per la Reso-
lució de 8 de maig de 2007, en què es revoca 
l’autorització d’obertura i funcionament de la 
llar d’infants privada Snoopy, de Sabadell, 
codi 08051136, atorgada per la Resolució de 
4 de maig de 1993 (DOGC núm. 1751, de 
28.5.1993), per modificació de les condicions 
de la llar d’infants, sense l’aprovació prèvia de 
la corresponent modificació de l’autorització 
d’obertura.

Atès que l’article 23.3 del Decret 55/1994, 
de 8 de març, sobre el règim d’autorització 
dels centres docents privats, estableix que 
les resolucions sobre l’extinció de l’autorit-
zació dels centres docents privats s’han de 
publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya,
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Resolc:

—1 Donar publicitat a la Resolució de 30 
d’octubre de 2007, per la qual es revoca 
l’autorització d’obertura i funcionament a la 
llar d’infants privada Snoopy, de Sabadell, 
codi 08051136, atorgada per la Resolució 
de 4 de maig de 1993, per modificació de les 
condicions de la llar d’infants, sense l’aprova-
ció prèvia de la corresponent modificació de 
l’autorització d’obertura.

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

Sabadell, 7 d’abril de 2008

p. D. (Resolució EDU/4208/2006, 
de 21.12.2006, DOGC de 22.12.2006)

Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials 
al Vallès Occidental

(08.095.177)

RESOLUCIÓ EDU/1184/2008, de 4 d’abril, 
per la qual es modifica l’autorització d’obertura 
del centre docent privat Xaloc, de l’Hospitalet 
de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel titular del centre docent privat Xaloc, 
de l’Hospitalet de Llobregat, en petició de 
modificació 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 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 Reial 
decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual 
s’estableix l’ordenació general de la formació 
professional del sistema educatiu; l’annex V 
del Reial decret 777/1998, de 30 d’abril, pel 
qual es desenvolupen determinats aspectes de 
l’ordenació de la formació professional en l’àmbit 
del sistema educatiu, i el Decret 55/1994, de 
8 de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats,

Resolc:

1. Modificar l’autorització d’obertura del 
centre docent privat Xaloc, de l’Hospitalet de 
Llobregat, amb codi 08018561, per modificació 
dels ensenyaments, en els termes següents:

Ensenyaments que es suprimeixen:
Formació professional de grau mitjà:
Mecanització.
Formació professional de grau superior:
Producció per mecanització.
Ensenyaments que s’amplien:
Formació professional de grau superior:
Manteniment d’equips industrials: 2 unitats 

i 60 llocs escolars.
Desenvolupament de projectes d’instal·lació 

de fluids, tèrmiques i de manutenció: 2 unitats 
i 60 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, 4 d’abril 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 primària: 24 unitats amb capacitat 

per a 600 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 24 unitats 

amb capacitat per a 720 llocs escolars.
Batxillerat: 8 unitats amb capacitat per a 280 

llocs escolars, en les modalitats de ciències i 
tecnologia, i d’humanitats i ciències socials.

Amb caràcter transitori i fins a la seva ex-
tinció: 8 unitats amb capacitat per a 280 llocs 
escolars en les modalitats de ciències de la 
naturalesa i de la salut, d’humanitats i ciències 
socials, i de tecnologia.

Formació professional de grau mitjà:
Instal·lacions i manteniment electromecànic 

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

Muntatge i manteniment d’instal·lacions de 
fred, climatització i producció de calor: 2 unitats 
amb capacitat per a 60 llocs escolars.

Equips i instal·lacions electrotècniques: 2 
unitats amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars.

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

Formació professional de grau superior:
Sistemes de regulació i control automà-

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

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

Manteniment i muntatge d’instal·lacions 
d’edifici i procés: 2 unitats amb capacitat per 
a 60 llocs escolars.

Manteniment d’equips industrials: 2 unitats 
amb capacitat per a 60 llocs escolars.

Desenvolupament de projectes d’instal·lació 
de fluids, tèrmiques i de manutenció: 2 unitats 
amb capacitat per a 60 llocs escolars.

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

(08.094.159)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació de 
set contractes d’obres (exp. 1115/08, 1116/08, 
1117/08, 1120/08, 1121/08, 1122/08 i 
1123/08).

—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 

a centres educatius tal com s’especifica 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
veure annex.

—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: 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’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.
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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 
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, 16 d’abril de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

ANNEX:

Obra núm. 1
a) Número d’expedient: 1115/08.
b) Descripció de l’objecte: obres d’ampliació 

i adequació d’espais a l’IES La Plana de Vic 
(Osona).

c) 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.

d) Pressupost de licitació: 116.634,86 
euros, IVA inclòs.

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.

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

el normal
funcionament de l’edifici: fins a 30 punts.
Actuacions mediambientals: fins a 15 

punts.
Seguretat i Salut: fins a 15 punts.

Obra núm. 2
a) Número d’expedient: 1116/08.
b) Descripció de l’objecte: obres d’ampliació 

i redistribució interior al SES de Calldetenes 
(Osona).

c) 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.

d) Pressupost de licitació: 241.674,98 
euros, IVA inclòs.

e) Requisits específics del contractista:
grup C, subgrup 4, categoria e.

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

el normal
funcionament de l’edifici: fins a 30 punts.
Actuacions mediambientals: fins a 15 

punts.
Seguretat i Salut: fins a 15 punts.

Obra núm. 3
a) Número d’expedient: 1117/08.
b) Descripció de l’objecte: obres d’infra-

estructura de mòduls al CEIP Sant Jordi de 
Maçanet de la Selva (Selva).

c) Termini d’execució: 1 mes 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.

d) Pressupost de licitació: 90.032,96 euros, 
IVA inclòs.

e) Requisits específics del contractista:
grup C, subgrup 2, 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 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.

f) Criteris de valoració:
Proposició econòmica: fins a 80 punts.
Reducció de termini: fins a 20 punts.

Obra núm. 4
a) Número d’expedient: 1120/08.
b) Descripció de l’objecte: obres d’infra-

estructura de mòduls prefabricats al CEIP 
Calandrieres de Castelló d’Empúries (Alt 
Empordà).

c) Termini d’execució: 1 mes 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.

d) Pressupost de licitació: 94.074,06 euros, 
IVA inclòs.

e) Requisits específics del contractista:
 grup C, subgrup 2, 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 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.

f) Criteris de valoració:
Proposició econòmica: fins a 80 punts.
Reducció de termini: fins a 20 punts.

Obra núm. 5
a) Número d’expedient:1121/08.
b) Descripció de l’objecte: obres d’infraes-

tructura de 2 mòduls prefabricats al CEIP de 
Dosrius (Maresme).

c) 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.

d) Pressupost de licitació: 105.208,81 
euros, IVA inclòs.

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.

f) Criteris de valoració:
Proposició econòmica: fins a 80 punts.
Reducció de termini: fins a 20 punts.

Obra núm. 6
a) Número d’expedient: 1122/08.
b) Descripció de l’objecte: obres d’infraes-

tructura de mòduls prefabicats al SES de Sant 
Martí Sarroca (Alt Penedès).

c) 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.

d) Pressupost de licitació: 156.095,18 
euros, IVA inclòs.

e) Requisits específics del contractista:
Grup: c Subgrup: 4 Categoria: d
f) Criteris de valoració:
Proposició econòmica: fins a 80 punts.
Reducció de termini: fins a 20 punts.

Obra núm. 7
a) Número d’expedient: 1123/08.
b) Descripció de l’objecte: obres d’infraes-

tructura de 2 mòduls prefabricats al SES de 
Cubelles (Garraf).

c) 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.

d) Pressupost de licitació: 118.291,10 
euros, IVA inclòs.

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.

f) Criteris de valoració:
Proposició econòmica: fins a 80 punts.
Reducció del termini: fins a 20 punts

(08.108.040)
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RESOLUCIÓ EDU/1225/2008, de 8 d’abril, 
per la qual es modifica l’autorització d’obertura 
del centre docent privat Escola Familiar Agrària 
Campjoliu, de l’Arboç.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel titular del centre docent privat Escola Fa-
miliar Agrària Campjoliu, de l’Arboç, en petició 
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 Reial 
decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual 
s’estableix l’ordenació general de la formació 
professional del sistema educatiu; l’annex V 
del Reial decret 777/1998, de 30 d’abril, pel 
qual es desenvolupen determinats aspectes de 
l’ordenació de la formació professional en l’àmbit 
del sistema educatiu, i el Decret 55/1994, de 
8 de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats,

Resolc:

—1 Modificar l’autorització d’obertura del 
centre docent privat Escola Familiar Agrària 
Campjoliu, codi 43006290, de l’Arboç, per 
modificació de la capacitat, en els termes 
següents:
Capacitat que es redueix:
Formació professional de grau mitjà:
Gestió administrativa: de 30 a 25 llocs es-
colars.
Jardineria: de 60 a 40 llocs escolars.
Capacitat que s’amplia:
Educació infantil de segon cicle: de 6 a 12 
unitats i de 150 a 294 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.

Tarragona, 8 d’abril de 2008

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

Autorització d’obertura:
Educació infantil de segon cicle: 12 unitats amb 
capacitat per a 294 llocs escolars.

Educació primària: 12 unitats amb capacitat 
per a 300 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 8 unitats amb 
capacitat per a 240 llocs escolars.
Batxillerat: 2 unitats amb capacitat per a 70 
llocs escolars de la modalitat de ciències i 
tecnologia.
2 unitats amb capacitat per a 70 llocs esco-
lars de la modalitat d’humanitats i ciències 
socials.
Amb caràcter transitori i fins a la seva extinció: 
2 unitats amb capacitat per a 70 llocs escolars 
de la modalitat d’humanitats i ciències socials i 
2 unitats amb capacitat per a 70 llocs escolars 
de la modalitat de ciències de la naturalesa 
i de la salut.
Formació professional de grau mitjà:
Gestió administrativa: 1 unitat amb capacitat 
per a 25 llocs escolars.
Jardineria: 2 unitats amb capacitat per a 40 
llocs escolars.
Comerç: 1 unitat amb capacitat per a 30 
llocs escolars.
Elaboració de vins i altres begudes: 1 unitat 
amb capacitat per a 30 llocs escolars.
Laboratori: 1 unitat amb capacitat per a 30 
llocs escolars.
Formació professional de grau superior:
Comerç internacional: 2 unitats amb capacitat 
per a 60 llocs escolars.

(08.098.126)

RESOLUCIÓ EDU/1226/2008, de 4 d’abril, 
per la qual es modifica l’autorització d’ober-
tura del centre docent privat Povill, d’Olesa 
de Montserrat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da pel titular del centre docent privat Povill, 
d’Olesa de Montserrat, en petició de modifi-
cació 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 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. Modificar l’autorització d’obertura del 
centre docent privat Povill, codi 08022422, 
d’Olesa de Montserrat, per modificació de la 
capacitat, en els termes següents:

Adreça principal: pl. Joan Povill, 10-11.
Educació primària: ampliació de 2 a 4 unitats 

i de 50 a 100 llocs escolars.
Adreça 2: c. Pintor Fortuny, 13.
Educació primària: ampliació de 4 a 8 unitats 

i de 100 a 200 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.

Sant Feliu de Llobregat, 4 d’abril 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

ANNEX

Composició del centre des de l’inici del curs 
2007/08:

Autorització d’obertura:
Adreça principal: pl. Joan Povill, 10-11.
Educació infantil: 6 unitats amb capacitat per 
a 150 llocs escolars.
Educació primària: 4 unitats amb capacitat per 
a 100 llocs escolars (cicle inicial).
Adreça 2: c. Pintor Fortuny, 13.
Educació primària: 8 unitats amb capacitat per 
a 200 llocs escolars (cicle mitjà i superior).
Educació secundària obligatòria: 4 unitats amb 
capacitat per a 120 llocs escolars.
Adreça 3: pl. Joan Povill, 5 (pati del centre).

(08.094.158)

RESOLUCIÓ EDU/1222/2008, de 18 d’abril, 
de modificació de la Resolució EDU/618/2008, 
de 28 de febrer, de convocatòria de proves 
per a la provisió de places de funcionaris 
docents.

Per la Resolució EDU/618/2008, de 28 de 
febrer, es van convocar proves per a la provisió 
de places de funcionaris docents (DOGC núm. 
5088, d’11.3.2008).

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’absentar-se del director general de 
Recursos del Sistema Educatiu, cal modificar 
aquesta atribució, i conferir-la a la secretària 
general d’Educació.

Per tot això,

Resolc:

Modificar la Resolució EDU/618/2008, de 
28 de febrer, de convocatòria de proves per 
a la provisió de places de funcionaris docents, 
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-
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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 Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, de conformitat 
amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

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

Barcelona, 18 d’abril de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.109.048)

RESOLUCIÓ EDU/1223/2008, de 18 d’abril, 
per la qual es declara aprovada la llista pro-
visional d’aspirants admesos i exclosos a les 
proves convocades per a la provisió de places 
de funcionaris docents.

Un cop exhaurit el termini de presentació 
de sol·licituds, i per tal de complir el que es-
tableixen les bases 4.1 i 4.2 de la Resolució 
EDU/618/2008, de 28 de febrer (DOGC núm. 
5088, de 11.3.2008), que obre convocatòria 
de proves per a la provisió de places de fun-
cionaris docents,

Resolc:

—1 Declarar aprovada la llista provisional al-
fabètica, per cossos i per especialitats, d’aspi-
rants admesos i exclosos en el procés selectiu 
convocat per la Resolució EDU/618/2008, de 
28 de febrer, que s’exposa al públic a la seu 
central del Departament d’Educació i a cadas-
cun dels seus serveis territorials, les adreces 
de les quals consten a l’annex d’aquesta 
Resolució. Així mateix, es pot consultar a 
través de la pàgina d’Internet del Departament 
d’Educació:

http://www20.gencat.cat/portal/site/Edu-
cacio (Seguir l’itinerari: Serveis i tràmits| 
Oposicions i concursos| Personal docent| 
Ingrés i accés a cossos docents| Convoca-
tòria 2008).

—2 En aquesta llista, desglossada per cos-
sos i especialitats, consten el nom i cognoms, 
el número de DNI o del document acreditatiu 
de la nacionalitat (en el cas de no tenir l’espa-
nyola), el procediment selectiu pel qual participa 
l’aspirant i, si escau, l’exempció de la prova 
de llengua castellana, l’exempció de la prova 
de la llengua catalana, així com el motiu de 
l’exclusió dels aspirants provisionalment exclo-
sos. També hi constarà per a cada aspirant 
si reuneix les condicions previstes a la base 
3.2.7 d’aquesta convocatòria per tal de tenir 

l’informe de valoració dels seus coneixements 
relacionats amb la unitat didàctica, d’acord 
amb el que s’estableix a la mateixa base i si 
ha optat per aquest, o bé si han optat per 
mantenir l’informe del curs 2006-2007.

A més a més, respecte dels aspirants que 
participen per a la reserva per a aspirants 
amb disminucions hi constarà la informació 
relativa a si tenen pendent la presentació del 
dictamen a què es fa esment a la base 3.2.2 
de la convocatòria.

Així mateix, també hi constaran els aspirants 
que participen pel procediment d’accés a un 
cos superior que ocupin amb caràcter definitiu, 
a Catalunya, places del cos i especialitat a què 
vulguin accedir i hagin declarat participar sense 
consumir plaça.

A la mateixa llista també hi consta el motiu 
d’exclusió dels aspirants provisionalment 
exclosos.

—3 Amb la publicació d’aquesta Resolució es 
donen per notificats les persones interessades 
als efectes del que disposa l’article 71.1 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. Per tant, 
les persones interessades podran formular, 
en el termini de deu dies hàbils a partir de 
l’endemà de la seva publicació al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya i davant 
la Secretaria General, les reclamacions que 
considerin oportunes, de conformitat amb el 
que estableix la base 4.2 de la Resolució de 
convocatòria.

—4 De conformitat amb el que estableixen 
l’article 23 del Reial decret 364/1995, de 10 
de març (BOE de 10.4.1995), i la base 8 de 
la Resolució de convocatòria del procediment 
selectiu, el compliment de les condicions i dels 
requisits que exigeix la convocatòria s’haurà 
d’acreditar en el termini de vint dies naturals a 
comptar a partir de l’endemà de la publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de la llista d’aspirants seleccionats. Si de la 
revisió de la documentació es dedueix que 
algun aspirant no reuneix algun dels requisits 
que s’hi exigeixen, la persona interessada 
perdrà tots els drets que es puguin derivar de 
la seva participació en el procediment.

En conseqüència, el fet de figurar a la llista 
d’admesos no implica el reconeixement a 
les persones interessades de la possessió 
dels requisits exigits en la convocatòria de 
referència.

Barcelona, 18 d’abril de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

ANNEX

Seu central
Via Augusta, 202-226.
08021 Barcelona.

Serveis Territorials a Barcelona (ciutat)
Av. Paral·lel, 71-73.
08004 Barcelona.

Serveis Territorials a Barcelona (comarques)
Casp, 15.
08010 Barcelona.

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia
Laureà Miró, 328-330.
08980 Sant Feliu de Llobregat.

Serveis Territorials al Vallès Occidental
Marquès de Comillas, 67-69.
08202 Sabadell.

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental
Santa Rita, 1.
08301 Mataró.

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, 5-9.
43500 Tortosa.

(08.109.049)

RESOLUCIÓ EDU/1224/2008, de 18 d’abril, 
de citació a termini d’interessats en el recurs 
contenciós administratiu núm. 256/2007, 
interposat pel Sr. Enric Tió Sauleda.

En compliment del que ha ordenat el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, Sala Con-
tenciosa Administrativa, Secció 4a en el recurs 
contenciós administratiu núm. 256/2007, 
interposat pel Sr. Enric Tió Sauleda;

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 Tribunal, en el termini de nou dies a 
comptar de l’endemà de la publicació d’aques-
ta Resolució al DOGC, als possibles interessats 
en el recurs contenciós administratiu 256/2007, 
interposat pel senyor Enric Tió Sauleda contra 
una suposada irregularitat en el transcurs de 
la tercera prova del procés selectiu convocat 
per la Resolució EDU/3587/2006, de 9 de 
novembre, de convocatòria del procés selectiu 
de nou accés per a proveir 23 llocs de treball 
de personal docent laboral fix al Departament 
d’Educació i Universitats (número de registre 
de convocatòria L003/2006).

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

Barcelona, 18 d’abril de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.108.160)
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ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un 
contracte d’obres (exp. 0981/08).

—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: 0981/08.

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

sició de paviment de les plantes soterrànies 
destinades a l’aparcament de vehicles, de l’edi-
fici de la Via Augusta, 202-226 de Barcelona, 
seu dels Serveis Centrals del Departament 
d’Educació.

b) Termini d’execució: 2 mesos, a efectuar 
durant els mesos de juliol i agost.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 254.834,87uros, IVA inclòs.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
grup C subgrup 6 categoria c

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 50 punts.
b) Memòria descriptiva forma execució de 

les obres: fins a 30 punts.
c) Reducció de termini: fins a 20 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 
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, 17 d’abril de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.108.163)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació 
de dos contractes d’obres (exp. 1059/08 i 
1071/08).

—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 

a centres educatius, tal com s’especifica a 
l’annex.

b) Termini d’execució: veure annex.

—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: veure annex.

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

—6 Requisits específics del contractista
Veure annex.

—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 
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, 17 d’abril de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

ANNEX:

Obra núm. 1:
a) Número d’expedient:1059/08.
b) Descripció de l’objecte: obres d’ampliació 

del menjador al CEIP El Rocal de Montesquiu 
(Osona).
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c) 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.

d) Pressupost de licitació: 83.653,84 euros, 
IVA inclòs.

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:1071/08.
b) Descripció de l’objecte: obres de tanca-

ment exterior a l’IES Josep Vallverdú de Les 
Borges Blanques (Garrigues).

c) 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.

d) Pressupost de licitació: 195.668,41 
euros, IVA inclòs.

e) Requisits específics del contractista:
grup C, subgrup 2, categoria d .

(08.108.047)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació 
d’un contracte de consultoria i assistència 
(exp. 0784/08).

—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: 0784/08

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

estudi en el marc de l’avaluació de la Formació 
Professional Reglada de Catalunya.

b) Termini d’execució: com a màxim el tre-
ball haurà de ser lliurat el dia 21 de novembre 
de 2008.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 60.000,00 euros, IVA inclòs, 

condicionat a l’autorització de la realització 
de l’estudi per part del Govern.

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

—6 Requisits específics del contractista.
Documentació acreditativa de solvència 

econòmica, financera i tècnica que consta a 

l’apartat E del quadre de característiques del 
plec de clàusules 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
a) Contingut del projecte i forma de realitzar 

els treballs: fins a 50 punts, desglossats de la 
següent manera:

- Claredat en l’exposició i sintetització de 
les dades: fins a 20 punts.

- Major adequació de les eines i instruments 
utilitzats en la realització de l’estudi així com 
altres característiques definidores de la meto-
dologia emprada que reverteixin en una major 
qualitat del treball: fins a 15 punts.

- Inclusió en el projecte de dades rellevants 
en relació a la temàtica a estudiar: fins a 15 
punts.

b) Preu ofertat: fins a 30 punts.
c) Millores suggerides 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, 202-226, 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 Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. Es fa constar que si l’últim dia 
del termini és dissabte o festiu, la presentació 
de proposicions es prorrogarà fins al proper 
dia hàbil.

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

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

General (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, 202-226.
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’empresa adjudicatària.

Barcelona, 17 d’abril de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.108.161)

ORDRE EDU/172/2008, de 15 d’abril, per la 
qual s’aproven les bases generals de la línia 
d’ajuts i subvencions destinada al professorat, 
les bases específiques del programa d’ajuts per 
a la realització d’activitats de formació i perfec-
cionament en llengües estrangeres, 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 facilitar-ne 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’oportunitats 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 promoció 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 revisar-ne 
l’actual model de gestió, amb l’objectiu de 
dotar-lo d’una eficàcia més gran en la seva exe-
cució, una més gran transparència i simplicitat 
en la informació, així com d’una visió orientada 
al ciutadà usuari, per tal de permetre-li una pla-
nificació anticipada i millorar les seves relacions 
amb l’Administració, evitant-li la presentació 
de documentació reiterada, i facilitant-li 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.
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Per contribuir a l’assoliment dels objec-
tius 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’Administració 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 publicaran unilateralment sense 
integrar-se dins la línia de beneficiari potencial 
corresponent, essencialment per la necessitat 
de garantir el seu bon funcionament i objectiu, 
i per tal 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 al professorat, 
i les específiques del programa d’ajuts per a 
la realització d’activitats de formació i perfec-
cionament en llengües estrangeres, i s’obre 
la convocatòria pública per a la concessió 
d’aquests ajuts.

D’acord amb això, i de conformitat 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 preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, 
quant a la participació del professorat de 
centres educatius privats concertats i dels de 
titularitat municipal,

Ordeno:

Article 1
S’aproven les bases generals que re-

gulen el procediment de concessió dels 
diversos ajuts i subvencions que gestiona 
el Departament d’Educació destinats al 
professorat, les quals consten a l’annex 1 
d’aquesta Ordre.

Article 2
S’aproven les bases específiques del progra-

ma d’ajuts al professorat de nivell no universitari 
i als cossos d’inspecció, per a la realització 
d’activitats de formació i perfeccionament 
en llengües estrangeres, les quals consten a 
l’annex 2 d’aquesta Ordre.

Article 3
S’obre la convocatòria pública per a l’any 

2008, per a la concessió dels ajuts del progra-
ma que consta a l’annex 2 d’aquesta Ordre, 
el qual es regeix per les bases generals i 
específiques que s’hi aproven.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via 
administrativa, les persones interessades po-

den interposar recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar 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 conseller 
d’Educació, en el termini d’un mes a comptar 
des de l’endemà la seva publicació 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 qualse-
vol altre recurs que considerin convenient per 
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 15 d’abril de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX 1

Línia d’ajuts i subvencions adreçada al pro-
fessorat

Bases generals

—1 Objecte i principis generals del proce-
diment

1.1 L’objecte d’aquestes bases és regular 
el procediment de concessió d’ajuts i subvenci-
ons adreçats al professorat, per a la realització 
d’activitats pròpies en 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 de la convocatòria al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

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 publicar-se 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 pro-
grama concreten el termini màxim per notificar 
i resoldre la sol·licitud, 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
Pot optar als ajuts i subvencions el pro-

fessorat, en els termes previstos a les bases 
específiques de cada programa.

—3 Requisits dels beneficiaris
Sens perjudici del que estableixin les corres-

ponents bases específiques, el professorat dels 
centres públics municipals i el professorat dels 

centres privats concertats haurà de complir, 
en tot cas, els requisits següent:

a) Estar al corrent d’obligacions tributàries 
davant l’Estat i la Generalitat, i de les obliga-
cions davant la Seguretat Social.

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

c) Estar al corrent de pagament d’obligaci-
ons per reintegrament de subvencions.

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

és el que estableixin les bases específiques de 
cada programa.

4.2 Les sol·licituds es presentaran prefe-
rentment de manera telemàtica de la manera 
que preveuen les bases específiques, i davant 
de l’òrgan que s’hi estableixi.

4.3 Les sol·licituds també es poden pre-
sentar directament o per qualsevol dels mitjans 
que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

En el cas que s’opti per presentar la sol-
licitud en una oficina de correus, es farà en 
sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada i 
segellada pel personal de l’oficina de correus 
abans de ser certificada.

4.4 La sol·licitud, sense perjudici del que 
disposin les bases específiques corresponents, 
ha d’anar acompanyada de la següent docu-
mentació general:

a) Declaració jurada on es faci constar que 
no es perceben altres subvencions, ajuts, 
ingressos o recursos per la mateixa finalitat 
d’altres entitats públiques o privades. En cas 
contrari, detall de les altres fonts de finança-
ment de l’activitat.

b) Declaració responsable d’estar al cor-
rent d’obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social.

La presentació de la sol·licitud de l’ajut o 
subvenció implica l’autorització a l’Adminis-
tració de la Generalitat per a la comprovació 
d’ofici de les dades corresponents al compli-
ment de les obligacions tributaries amb l’Estat 
i la Generalitat mateixa, d’acord amb el que 
estableixen els apartats 3 i 4 de l’article 24 
de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures 
fiscals i financeres.

Si el sol·licitant denega el consentiment, 
haurà d’aportar ell mateix els certificats acre-
ditatius d’estar al corrent de les obligacions 
tributàries.

c) Declaració responsable de no trobar-se 
en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, que impedeixen per ser 
beneficiari de la subvenció o l’ajut.

4.5 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.

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

4.7 Qualsevol falsedat en les dades que 
es facin constar a la sol·licitud comportarà 
l’exclusió del sol·licitant.
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—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 comprova-
ció que efectui 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 per-
cebuts en els casos que preveu l’article 37 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, i els articles 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 re-
quereixin el Departament de d’Educació, la 
Intervenció de la Generalitat, la Sindicatura 
de Comptes o altres òrgans competents de 
conformitat amb les normes legals vigents.

g) Informar a l’òrgan concedent de la 
subvenció, de qualsevol contracte o conveni 
signat per a la gestió de l’activitat subvenci-
onada entre el beneficiari i qualsevol entitat 
pública o privada.

h) 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.

i) 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.

j) 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.

k) Fer pública la col·laboració del Depar-
tament d’Educació en la documentació que 
generin els programes subvencionats, fent-hi 
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 encarregar-se 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 criteris 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 fer-ho.

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 disposen 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 estableixin 
les bases específiques de cada programa 
i sens perjudici del que preveuen aquestes 
bases generals.

9.4 Els beneficiaris que estiguin obligats, 
hauran de presentar, previament al pagament, 
el certificat acreditatiu d’estar al corrent de les 
obligacions amb la Seguretat Social.

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

9.6 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 con-
cessió 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 
desembre, general de subvencions, i en tot 
allò no previst per aquest, per l’article 99 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 tramitarà 
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.

—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

Línia d’ajuts i subvencions adreçada al pro-
fessorat

Bases específiques

Programa d’ajuts al professorat de nivell no 
universitari i als cossos d’inspecció, per a la 
realització d’activitats de formació i perfecci-
onament en llengües estrangeres.

—1 Objecte
1.1 És l’objecte d’aquests ajuts fomentar, 

dintre del Pla de formació permanent del De-
partament d’Educació, actuacions específiques 
per a l’aprenentatge i perfeccionament de les 
llengües estrangeres, orientades a la millora 
de la pràctica docent i a l’adquisició de nous 
coneixements en aquesta àrea, adreçades 
tant al professorat especialista en llengües 
estrangeres, com a aquell que imparteix altres 
matèries.

El període subvencionat és el que correspon 
a l’any 2008.

1.2 Els ajuts ofertats són per als següents 
conceptes:

a) Es convoquen 883 places per realitzar 
activitats de formació i perfeccionament en 
llengües estrangeres adreçades al professorat 
de nivell no universitari i als cossos d’inspecció 
de Catalunya, que es realitzaran a Catalunya, 
Alemanya, França, Gran Bretanya, Irlanda, Itàlia 
i Nova Zelanda. Aquestes activitats són les que 
consten al catàleg que és a disposició de les 
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persones interessades a la web http://xtec.
cat/formacio.

La concessió d’una plaça comporta, si són 
activitats que es fan a Catalunya, la matrícula 
gratuïta. En el cas que es tracti de places a 
l’estranger, la matrícula, l’allotjament i part de 
la manutenció seran a càrrec del Departament 
d’Educació.

b) Es convoquen ajuts per cobrir les 
despeses de desplaçament derivades de 
la participació en les activitats de formació 
i perfeccionament en llengües estrangeres, 
a les persones que obtinguin alguna de les 
places esmentades.

—2 Beneficiaris i requisits generals
2.1 Podrà concórrer a aquests ajuts 

el professorat de Catalunya que compleixi 
els requisits generals establerts en aquesta 
convocatòria i que es trobi en alguna de les 
situacions següents:

a) Estar en servei actiu en centres educatius 
públics de nivell no universitari.

b) Estar en servei actiu en serveis edu-
catius.

c) Prestar serveis en un centre educatiu 
privat concertat i que estigui en nòmina de 
pagament delegat.

d) Estar en servei actiu en una unitat orgà-
nica del Departament d’Educació.

e) Estar en servei actiu en cossos d’ins-
pecció educativa.

2.2 Les persones beneficiàries hauran de 
disposar de la conformitat del/de la director/a 
del centre educatiu o del servei educatiu, del/de 
la cap de la unitat orgànica del Departament 
d’Educació o el/la inspector/a en cap dels 
serveis territorials, segons correspongui.

2.3 En el cas que se sol·liciti algun curs a 
l’estranger, cal no haver gaudit de cap beca o 
estada a l’estranger del Departament d’Educa-
ció, o de l’Acció Comenius 2.2.C, o de l’Acció 
Grundtvig 3 de la segona fase del Programa 
Sòcrates, o del programa de mobilitat individual 
del Programa d’Aprenentatge Permanent de la 
Unió Europea durant els cursos 2004-2005, 
2005-2006 o 2006-2007.

2.4 Cadascuna de les activitats té unes 
característiques específiques i s’adreça a un 
perfil determinat de destinataris. Per tant, les 
persones candidates, abans de presentar la 
seva sol·licitud, hauran de consultar el catàleg 
esmentat per tal de conèixer les característi-
ques i requisits específics.

2.5 El professorat de centres públics 
municipals i de centres privats concertats ha 
de complir també els requisits que preveu la 
base general 3.

—3 Import i partida
3.1 La despesa derivada de la concessió 

dels ajuts per a desplaçaments serà d’un import 
total màxim de 120.000,00 euros, dels quals 
111.600,00 euros es finançaran amb càrrec a 
la posició pressupostària D/226001100/4260, 
i els 8.400,00 euros restants aniran a càrrec 
de l’aplicació D/480000100/4260 del centre 
gestor EN07, del pressupost de la Generalitat 
de Catalunya per a l’any 2008.

Aquesta distribució podrà ser modificada 
en funció de les sol·licituds estimades i del 
pressupost disponible.

3.2 Les despeses derivades de l’adjudica-
ció de les places per realitzar les activitats de 
formació i perfeccionament en llengües estran-
geres es concretaran i vehicularan mitjançant 

els expedients de despesa corresponents amb 
les diverses entitats organitzadores, per un 
import total de 674.925,49 euros, dels quals 
657.535,49 euros aniran a càrrec de la posi-
ció pressupostària EN07 D/226001100/4260 
i 17.390,00 euros a càrrec de la posició 
pressupostària EN07 D/231000100/4260 del 
pressupost de la Generalitat de Catalunya 
per a 2008.

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

és de 15 dies naturals a comptar des de 
l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre 
al DOGC.

4.2 Les sol·licituds s’adreçaran al director 
general d’Innovació i es podran formalit-
zar per via telemàtica, mitjançant l’adreça 
d’Internet http://xtec.cat/formacio, o bé en 
suport paper.

4.2.1 Sol·licitud telemàtica.
L’aplicació informàtica per poder fer la sol-

licitud telemàtica estarà a disposició de les 
persones interessades a l’adreça d’Internet 
esmentada a la base 5.

Una vegada emplenat i comprovat el con-
tingut de la sol·licitud, aquesta es trametrà per 
mitjans telemàtics, dins el termini establert, 
seguint les instruccions que proporcionarà la 
mateixa aplicació.

Així mateix, es podrà trametre mitjançant 
fax, dins del mateix termini, el certificat a 
què fa referència la base 4.3.d), seguint les 
instruccions que proporcionarà l’esmentada 
aplicació.

En el cas de no estar d’acord amb els 
mèrits que surten reflectits a la sol·licitud 
telemàtica o voler afegir-ne d’altres, les 
persones participants hauran d’especificar-
ho en l’espai previst amb aquesta finalitat, 
imprimir la sol·licitud i presentar-la, juntament 
amb la documentació acreditativa (original o 
fotocòpia compulsada, segons el cas), dins 
el termini establert i a qualsevol dels llocs 
especificats a les bases generals d’aquesta 
convocatòria per a la presentació de sol-
licituds.

4.2.2 Sol·licitud formalitzada en suport 
paper.

Les persones participants que així ho de-
sitgin, podran presentar la sol·licitud, acom-
panyada de la documentació que consta a 
la base 4.3, als llocs especificats a les bases 
generals.

4.3 Cal adjuntar a la sol·licitud els docu-
ments següents:

a) La documentació acreditativa dels 
mèrits que no consten als arxius informàtics 
del Departament d’Educació, o bé que, tot i 
constar-hi, no s’hi estigui d’acord, a la qual 
s’adjuntarà una llista numerada de la docu-
mentació presentada, seguint la numeració de 
l’annex 1 d’aquestes bases específiques.

b) Els documents acreditatius específics 
per a determinats cursos, d’acord amb el que 
s’indica al catàleg d’activitats.

c) En el cas del professorat destinat en 
centres públics de titularitat municipal, certificat 
de la direcció o de la secretaria del centre 
que acrediti que la persona participant està 
en servei actiu.

d) Certificat de conformitat de la direcció del 
centre educatiu o del servei educatiu, del/de 
la cap de la unitat orgànica del Departament 
d’Educació o el/la inspector/a en cap dels 
serveis territorials, segons correspongui.

4.4 Es podran sol·licitar fins a cinc activitats 
de formació d’entre les que consten al catàleg, 
de les quals només tres poden ser activitats a 
l’estranger. En cas que no es respecti aquesta 
previsió, no es tindrà en compte la sol·licitud 
per a les altres activitats.

En cap cas no es concedirà més d’una de 
les activitats sol·licitades.

—5 Informació
Tota la informació relativa a aquest programa 

d’ajuts estarà disponible a l’adreça electrònica 
http://xtec.cat/formacio.

—6 Criteris de valoració de les sol·licituds
6.1 Es donarà prioritat al professorat que 

participi en el pla experimental de llengües 
estrangeres i al professorat que demani ac-
tivitats que tinguin relació amb l’aplicació del 
projecte de centre.

6.2 Per a l’atorgament de les places es 
valorarà la idoneïtat dels aspirants a partir 
dels mèrits acreditats d’acord amb el barem 
que consta a l’annex 1 d’aquestes bases 
específiques . Així mateix, per a determinats 
cursos, segons consta al catàleg d’activitats, es 
durà a terme un test de nivell eliminatori en les 
dates que s’hi especifiquen. La no-presentació, 
sense justificació, al test de nivell esmentat, 
s’entendrà com a renúncia a aquesta plaça 
per part de la persona interessada.

6.3 Per accedir a un curs a l’estranger 
caldrà haver obtingut un mínim de 3 punts 
en el barem de mèrits.

6.4 En cas d’empat entre sol·licitants, la 
preferència s’establirà pels criteris següents:

a) Major puntuació en l’apartat prioritats de 
l’annex 1 d’aquest programa.

b) Major puntuació en el punt 2 de l’apar-
tat mèrits docents de l’annex 1 d’aquest 
programa.

c) Major puntuació en el punt 1 de l’apar-
tat mèrits docents de l’annex 1 d’aquest 
programa.

d) Major puntuació en el punt 11 de 
l’apartat mèrits docents de l’annex 1 d’aquest 
programa.

—7 Resolució de la convocatòria
7.1 Es delega en el director general 

d’Innovació la competència per resoldre la 
convocatòria, a proposta de la comissió 
qualificadora que estarà formada pels mem-
bres següents:

El subdirector general de Formació i Des-
envolupament del Personal Docent, de la 
Direcció General d’Innovació, o la persona en 
qui delegui, que actuarà com a president.

La cap de Servei de Formació del Personal 
Docent, o la persona en qui delegui.

Dos inspectors/es d’Educació, designats 
pel director general d’Innovació.

Dues persones tècniques del Servei de 
Formació del Personal Docent, una de les 
quals actuarà com a secretària.

7.2 Aquesta comissió podrà entrevistar els 
candidats per comprovar el grau de domini de 
la llengua corresponent.

7.3 La comissió de selecció farà pública 
als taulers d’anuncis de la seu central del 
Departament d’Educació, dels seus serveis 
territorials i a l’adreça d’Internet abans es-
mentada, la llista provisional de sol·licituds 
admeses, no admeses i excloses.

7.4 Les persones interessades podran 
presentar reclamacions contra aquesta llista 
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provisional davant la comissió de selecció 
durant un termini de cinc dies hàbils a comptar 
de l’endemà de la seva publicació als taulers 
d’anuncis esmentats.

7.5 Les reclamacions presentades s’esti-
maran o es desestimaran en la resolució del 
director general d’Innovació d’aprovació de 
la llista definitiva de sol·licituds admeses, no 
admeses i excloses, que es farà pública als 
llocs previstos a les bases generals i a l’adreça 
d’Internet esmentada a la base 5.

—8 Renúncia
Quan, per circumstàncies imprevistes i jus-

tificades, les persones seleccionades es vegin 
obligades a renunciar a la plaça adjudicada, 
ho hauran de comunicar a la Direcció General 
d’Innovació en el termini més breu que sigui 
possible.

—9 Reunió preparatòria
Totes les persones seleccionades per parti-

cipar als cursos a l’estranger hauran d’assistir 
a una reunió preparatòria a Barcelona, en el 
lloc i en la data que s’indicarà a la resolució 
d’aprovació de la llista definitiva de sol·licituds 
admeses, no admeses i excloses.

—10 Quantia dels ajuts per desplaçaments 
i justificació

10.1 Els ajuts per despeses de desplaça-
ment no cobriran en cap cas el 100% de la 
despesa, sinó el percentatge que estableixi la 
comissió, en funció de l’import total destinat 
a aquesta convocatòria i de les sol·licituds 
admeses. Els ajuts podran ser d’un màxim 
de 270,00 euros per persona, excepció feta 
dels cursos realitzats a Nova Zelanda en què 
l’import màxim serà de 2.000,00 euros per 
persona.

Per a les activitats que es fan a Catalunya 
només s’atorgaran ajuts per a desplaçaments 
quan s’hagin recorregut més de 350 km durant 
tota l’activitat.

10.2 Per a la percepció dels ajuts per des-
plaçament caldrà presentar a la Direcció General 
d’Innovació, abans del dia 30 de setembre de 
2008, la documentació següent:

a) Per als cursos a Catalunya: un justificant 
dels desplaçaments segons el model que es 
facilitarà als assistents als cursos. En el cas 
d’haver utilitzat transport públic, caldrà presen-
tar, a més a més, els originals dels justificants 
de les despeses.

b) Per als cursos a l’estranger: un justificant 
dels desplaçaments segons el model que es 
facilitarà als assistents als cursos, una fotocò-
pia compulsada del certificat d’assistència al 
curs i els justificants originals de les despeses 
d’autopistes i gasolina en el cas d’haver utilit-
zat transport privat, o els justificants originals 
corresponents en el cas d’haver utilitzat 
transport públic.

c) En qualsevol dels casos previstos a les 
lletres a) i b) anteriors, el professorat de centres 
públics municipals i el professorat de centres 
privats concertats ha d’aportar el certificat 
acreditatiu d’estar al corrent d’obligacions amb 
la Seguretat Social.

10.3 Els ajuts es faran efectius en un sol 
lliurament, un cop s’hagi dut a terme l’activitat 
formativa i s’hagi presentat la documentació 
justificativa corresponent.

10.4 Els documents acreditatius originals 
presentats per les persones sol·licitants es 
podran recollir a petició de la persona in-

teressada durant els mesos de novembre i 
desembre de 2008. Una vegada transcorregut 
aquest termini, s’entendrà que renuncien a 
recuperar-los.

—11 Qüestionari de valoració de l’activitat
Per a totes les activitats realitzades, cal-

drà presentar a la Subdirecció General de 
Formació Permanent i Desenvolupament del 
Personal Docent, el qüestionari de valoració 
corresponent segons el model lliurat a cada 
participant.

ANNEX 1

Barem de mèrits

Un mateix mèrit no pot ser puntuat en 
més d’un apartat dels que s’estableixen en 
aquest annex.

Prioritats
1. Professorat d’un centre que participi en 

el pla experimental de llengües estrangeres: 
2 punts.

Documentació acreditativa: certificat de la 
direcció del centre conforme participa en el pla 
experimental de llengües estrangeres.

2. Professorat que demani activitats que 
tinguin relació amb l’aplicació del projecte 
educatiu de centre: 1 punt.

Documentació acreditativa: certificat de la 
direcció del centre.

3. Professorat que participi durant el curs 
2007-2008 a l’activitat de formació “L’En-
senyament de l’anglès a l’educació infantil 
i primària”, organitzada per la Subdirecció 
General de Formació i Desenvolupament del 
Personal Docent: 1 punt.

Mèrits docents
1. Antiguitat, fins a un màxim de 3 punts. 

Per cada curs acadèmic com a docent o 
inspector: 0,5 punts; per cada curs acadèmic 
en el cos de catedràtics: 0,25 punts.

Documentació acreditativa: certificat de la 
direcció dels centres on s’ha exercit la docència 
o full de serveis.

2. Antiguitat com a docent de la llengua 
a la qual s’opta, o com a inspector de l’àrea 
de llengües estrangeres: 0,5 punts per curs 
acadèmic, fins a un màxim de 3 punts.

Documentació acreditativa: certificat de 
la direcció dels centres on s’ha impartit la 
llengua.

3. Per al professorat que imparteix educació 
infantil i primària: capacitació en la llengua a 
la qual s’opta: 1,5 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpia com-
pulsada de la resolució de reconeixement de 
la capacitació.

4. Per al professorat d’educació secundària, 
d’escoles oficials d’idiomes o d’inspectors, per 
pertànyer al cos de catedràtics: 0,5 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpia com-
pulsada del nomenament o de la credencial 
acreditativa de la condició.

Mèrits acadèmics
5. Per al professorat que imparteix educació 

infantil i primària: títol de llicenciat en filologia 
romànica o anglogermànica, depenent de la 
llengua a la qual s’opti: 1 punt.

Documentació acreditativa: fotocòpia com-
pulsada del títol.

6. Títol de doctor en filologia romànica o 
anglogermànica, depenent de la llengua a la 
qual s’opti: 1 punt.

Documentació acreditativa: fotocòpia com-
pulsada del títol.

7. Altres titulacions relacionades amb la 
llengua a la qual s’opta: fins a 1 punt. Només 
es tindrà en compte la titulació de nivell més 
elevat.

Documentació acreditativa: fotocòpia com-
pulsada de les titulacions.

Altres mèrits
8. Participació en activitats de formació de 

15 hores o més, relacionades amb la llengua 
a la qual s’opta: fins a 3 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpies 
compulsades dels certificats.

9. Docència, coordinació o direcció d’ac-
tivitats de perfeccionament per a professorat 
d’anglès, francès, alemany o italià: fins a 
1,50 punt.

Documentació acreditativa: fotocòpies 
compulsades dels certificats.

10. Publicacions i investigacions entorn de 
l’ensenyament de les llengües estrangeres i la 
seva metodologia: fins a 2 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpia com-
pulsada del sumari i l’autoria de les publicaci-
ons; si és un material inèdit, s’hi adjuntarà un 
certificat que n’acrediti l’autoria.

11. Per haver participat en projectes d’inno-
vació promoguts o autoritzats pel Departament 
d’Educació entorn de l’ensenyament de les 
llengües estrangeres i la seva metodologia: 
fins a 2 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpies 
compulsades dels certificats.

12. Per a les places dels cursos a l’estran-
ger, no haver gaudit mai de cap beca o estada 
a l’estranger del Departament d’Educació, de 
l’Acció Lingua B del Programa Sòcrates, de 
l’Acció Comenius 2.2.C o de l’Acció Grundtvig 
3 de la segona fase del Programa Sòcrates o 
del programa de mobilitat individual Comenius 
del Programa d’Aprenentatge Permanent de 
la Unió Europea: 1 punt.

(08.106.052)

ORDRE EDU/173/2008, de 15 d’abril, de 
modificació de l’Ordre EDU/25/2008, de 22 
de gener, de convocatòria del XIV Premi 
Rafael Farré.

Mitjançant l’Ordre EDU/25/2008, de 22 de 
gener, es va convocar el XIV Premi Rafael Farré 
(DOGC núm. 5061, d’1.2.2008).

Atès que, com a conseqüència del Decret 
269/2007, d’11 de desembre, de reestructura-
ció del Departament d’Educació (DOGC núm. 
5028, de 13.12.2007), la Direcció General de 
l’Educació Bàsica i el Batxillerat assumeix les 
competències en matèria de formació de per-
sones adultes que abans estaven atribuïdes a 
la Direcció General d’Ensenyaments Professi-
onals, Artístics i Especialitzats, cal adequar la 
convocatòria del XIV Premi Rafael Farré a la 
nova distribució de competències.

Per això, a proposta de la Direcció General 
de l’Educació Bàsica i el Batxillerat,
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Ordeno:

Article 1
Es modifica l’article 5 de l’Ordre EDU/25/2008, 

de 22 de gener, de convocatòria del XIV Premi 
Rafael Farré, el qual queda redactat de la 
manera següent:

“Article 5
”Es delega en el director general de l’Edu-

cació Bàsica i el Batxillerat, la facultat per 
resoldre aquesta convocatòria.”

Article 2
Es modif ica la base 6.2 de l ’Ordre 

EDU/25/2008, de 22 de gener, de convoca-
tòria del XIV Premi Rafael Farré, que queda 
redactada de la manera següent:

“El jurat que ha de seleccionar els treballs 
premiats estarà constituït per:

”El director general de l’Educació Bàsica i el 
Batxillerat, que actuarà com a president.

”Dos funcionaris docents de formació de 
persones adultes.

”Un representant del món de les lletres.
”Un representant del món de la comuni-

cació.
”Un/una tècnic/a de la Direcció General de 

l’Educació Bàsica i el Batxillerat, que actuarà 
com a secretari/a, amb veu però sense vot.

”Tots els membres seran nomenats pel 
president.”

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va 
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al 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 qual-
sevol altre recurs que considerin convenient 
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 15 d’abril de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.105.149)

RESOLUCIÓ EDU/1251/2008, de 16 d’abril, 
per la qual es modifica l’autorització d’obertura 
del centre docent privat Sant Francesc, de 
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada pel representant del titular del centre 
docent privat Sant Francesc, de Barcelona, 
en petició de modificació de la capacitat i 
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, 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 Sant Francesc, codi 
08003658, de Barcelona, per modificació 
de la capacitat i dels ensenyaments, en els 
termes següents:
Capacitat que es redueix:

Formació professional de grau mitjà:
Gestió administrativa: de 2 a 1 unitat i de 

60 a 30 llocs escolars.
Ensenyament que s’amplia:

Formació professional de grau superior:
Secretariat: 1 unitat amb capacitat per a 

30 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, 16 d’abril 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 a l’inici del curs 2008-
2009:

Autorització d’obertura:
Batxillerat: 2 unitats amb capacitat per a 70 

llocs escolars de la modalitat d’humanitats i 
ciències socials, i 2 unitats amb capacitat per 
a 70 llocs escolars de la modalitat de ciències 
i tecnologia.

Amb caràcter transitori i fins la seva extinció: 
2 unitats amb capacitat per a 70 llocs escolars 
de la modalitat d’humanitats i ciències socials, i 
2 unitats amb capacitat per a 70 llocs escolars 
de la modalitat de tecnologia.

Formació professional de grau mitjà:

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

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

Equips i instal·lacions electrotècniques: 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:
Gestió comercial i màrqueting: 1 unitat amb 

capacitat per a 30 llocs escolars.
Sistemes de telecomunicació i informà-

tics: 4 unitats amb capacitat per a 120 llocs 
escolars.

Desenvolupament d’aplicacions informàti-
ques: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs 
escolars.

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

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

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

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

El cicle formatiu de grau superior d’admi-
nistració i finances s’impartirà alternativament 
amb el cicle formatiu de grau mitjà de gestió 
administrativa i el cicle formatiu de grau superior 
de secretariat, en torns de matí o de tarda. En 
cap cas la capacitat simultània no superarà els 
60 llocs escolars.

(08.106.090)

RESOLUCIÓ EDU/1252/2008, de 16 d’abril, 
per la qual es modifica l’autorització d’obertura 
del centre docent privat Maristes La Immacu-
lada, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel titular del centre docent privat Maristes 
La Immaculada, de Barcelona, en petició de 
modificació 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, 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 Maristes La Immaculada, 
codi 08005564, de Barcelona, per modificació 
dels ensenyaments, en els termes següents:

Ensenyament que s’autoritza:
Educació infantil de segon cicle: 3 unitats 

amb capacitat per a 75 llocs escolars.
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—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, 16 d’abril 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:
Educació infantil de segon cicle: 3 unitats amb 
capacitat per a 75 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 
de la modalitat d’arts.
4 unitats amb capacitat per a 140 llocs es-
colars de la modalitat d’humanitats i ciències 
socials.
6 unitats amb capacitat per a 210 llocs escolars 
de la modalitat de ciències i tecnologia.
Amb caràcter transitori i fins la seva extinció:
2 unitats amb capacitat per a 70 llocs escolars 
de la modalitat d’arts
4 unitats amb capacitat per a 140 llocs escolars 
de la modalitat d’humanitats i ciències socials
4 unitats amb capacitat per a 140 llocs escolars 
de la modalitat de ciències de la naturalesa 
i la salut
2 unitats amb capacitat per a 70 llocs escolars 
de la modalitat de tecnologia.
Formació professional de grau superior:
Secretariat: 1 unitat amb capacitat per a 30 
llocs escolars.
Comerç internacional: 2 unitats amb capacitat 
per a 60 llocs escolars.
En cap cas una unitat no superarà els 30 
llocs escolars.

(08.106.092)

RESOLUCIÓ EDU/1253/2008, de 15 d’abril, 
per la qual es deixen inactius centres docents 
públics.

L’evolució de les necessitats d’escolarització 
duu a modificar la programació de llocs esco-
lars adequadament, la qual cosa pot comportar 
canvis a la xarxa de centres docents.

Els Serveis Territorials d’Educació al Vallès 
Occidental i a Tarragona han tramitat diversos 
expedients que afecten els centres docents 
públics, que compten amb l’informe favorable 
de la Inspecció d’educació.

Ateses les actuacions esmentades, i d’acord 
amb el que indica la Llei orgànica 8/1985, de 3 
de juliol, reguladora del dret a l’educació, i la Llei 
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació;

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

Article únic
Deixar inactius els centres docents públics 

que s’esmenten a l’annex d’aquesta Resolució, 
amb efectes acadèmics i administratius des de 
la fi del curs escolar 2007-2008.

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, 15 d’abril de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ AL VALLèS 
OCCIDENTAL

Comarca: Vallès Occidental
Municipi: Sabadell.
Unitat de població: Sabadell.
Codi de centre: 08024704.
Denominació: CEE de Reeducació Auditiva.
Adreça: c. Izard, 15.
Altres disposicions: els expedients acadèmics 
dels alumnes que hi ha al centre es diposi-
taran al CEE Francesc Bellapart, amb codi 
08024789, de Sabadell.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A 
TARRAGONA

Comarca: Baix Penedès
Municipi: l’Arboç.
Unitat de població: l’Arboç.
Codi de centre: 43010384.
Denominació: CEIP l’Arboç.
Adreça: av. del Priorat, s/n.
Altres disposicions: els expedients acadèmics 
dels alumnes que hi ha al centre es diposita-
ran al CEIP Sant Julià, amb codi 43000378, 
de l’Arboç.

(08.105.218)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un 
contracte de subministrament de jocs de pati 
amb destinació als centres educatius públics 
de Catalunya (exp. 2021/08).

—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: 2021/08.

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

de jocs de pati amb destinació als centres 
educatius públics de Catalunya.

b) Termini d’execució: 30 dies a partir de la 
data de la signatura del contracte o 30 dies 
a partir de la comunicació de l’adjudicació 
en cas que aquesta sigui igual o inferior a 
12.020,24 euros.

—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: 43.184,00 euros, IVA inclòs, 

segons els preus unitaris de l’annex I que 
s’adjunta al final del plec de clàusules admi-
nistratives particulars.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Presentar la documentació acreditativa de 

la solvència econòmica, financera i tècnica 
de l’empresa que consta a l’apartat E del 
quadre de característiques del plec de clàu-
sules administratives particulars. L’empresa 
ha de demostrar que té una xifra global de 
negocis durant els últims tres exercicis d’un 
mínim anual equivalent al doble de l’import al 
qual es liciti.

—7 Criteris de valoració
a) Valoració tècnica: fins a 60 punts, dels 

quals fins a 40 punts són per prestacions 
tècniques, funcionals i servei post venda i fins 
a 20 punts són per millores.

b) Proposició econòmica: fins a 40 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: 93.551.69.00 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: durant tot el període de presentació 
de proposicions.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals 

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

b) Documentació que cal presentar: la que 
s’esmenta a la clàusula 8 del plec de clàusules 
administratives particulars.

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

General. Horari del registre: de dilluns a dijous, 
de 09.00 h. a 18.00 h. i divendres 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: cinc dies naturals comptats des 

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

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

e) Hora: 10.00 h.

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

adjudicatària.

Barcelona, 16 d’abril de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.106.159)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un 
contracte de subministrament d’una màquina 
d’impressió òfset d’un color per a cicles for-
matius d’arts gràfiques (exp. 2022/08).

—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: 2022/08.

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

d’una màquina d’impressió offset d’un color 
per a cicles formatius d’arts gràfiques.

b) Termini d’execució: 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 total màxim: 90.000,00 euros, IVA 

inclòs.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Presentar la documentació acreditativa de 

la solvència econòmica, financera i tècnica de 
l’empresa que consta a l’apartat E del qua-
dre de característiques del plec de clàusules 
administratives particulars. L’empresa ha de 
demostrar que té una xifra global de negocis 
durant els últims tres exercicis amb un mínim 
anual equivalent al doble de l’import al qual 
es liciti.

—7 Criteris de valoració
a) Valoració tècnica: fins a 50 punts, dels 

quals 10 punts són per la valoració qualitativa 
de les característiques funcionals aportades, 
15 punts són per la valoració qualitativa de 
les característiques tècniques aportades, 5 
punts són per la valoració qualitativa de les 
proteccions i mesures de seguretat aportades, 
5 punts són per la valoració qualitativa dels 
accessoris que cal subministrar i 15 punts 
són per la valoració de les condicions de 
subministrament.

b) Proposició econòmica: fins a 50 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: 93.551.69.00 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: 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 8 del plec de clàusules 
administratives particulars.

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

General. Horari del registre: de dilluns a dijous, 
de 09.00 h. a 18.00 h. i divendres 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: cinc dies naturals comptats des 

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

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

e) Hora: 10.00 h.

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

adjudicatària.

—12 Presentació de mostres
No serà necessària la presentació de mos-

tres, però sí poder visitar algun centre o em-
presa, ubicat a Catalunya, que tingui el mateix 
model de màquina en funcionament.

Barcelona, 16 d’abril de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.106.160)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un 
contracte (exp. 1170/08).

—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: 1170/08.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei d’elabo-

ració de materials didàctics per a l’oferta de 
formació professional a distància del cicle de 
grau mitjà d’atenció sociosanitària.

b) Termini d’execució: des de la signatura 
del contracte fins al 8 de setembre de 2008.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total màxim: 233.125,20 euros, 

IVA inclòs.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació obligatòria: grup M, subgrup 

4, categoria D.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 40 punts.
b) Adaptació a l’espeficitat dels ensenya-

ments de Formació Professional a distància: 
fins a 15 punts.
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c) Adequació al model educatiu IESOC: 
fins a 15 punts.

d) Materials complementaris: fins a 15 
punts.

e) Qualificació professional i tècnica dels 
equips que reverteixi en una major qualitat de 
l’estudi: 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: 93.551.69.00 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: 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. Horari del registre: de dilluns a dijous, 
de 09.00 h. a 18.00 h. i divendres, 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: cinc dies naturals comptats des 

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

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

e) Hora: 10.00 h.

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

adjudicatària.

Barcelona, 21 d’abril de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.112.134)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació 
d’un contracte de subministrament (exp. 
2010/08).

—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: 2010/08

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

de material de cuina amb destinació a centres 
educatius públics de Catalunya

b) Termini d’execució: 30 dies a partir de la 
data de dipòsit de la garantia definitiva o 30 
dies a partir de la comunicació de l’adjudicació 
en cas que aquesta sigui igual o inferior a 
12.020,24 euros

—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: 134.699,00 euros, IVA inclòs

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

—6 Requisits específics del contractista.
Declaració relativa a la xifra de negocis glo-

bal anual de l’empresa en el curs dels últims 
3 exercicis (amb el mínim anual equivalent al 
doble de l’import al qual es liciti).

—7 Criteris de valoració
a)Valoració tècnica de l’oferta: fins a 70 

punts.
b)Proposició econòmica: fins a 30 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació - Re-
gistre General

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 
08021

d) Telèfon: 93.551.69.00
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: 8 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 8 del plec de clàusules 
administratives particulars.

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

General (de dilluns a dijous de 09.00 h. a 18.00 
h, i divendres 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 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, 202-226.
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’empresa adjudicatària.

Barcelona, 23 d’abril de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.112.129)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació 
d’un contracte de subministrament d’arxiva-
dors, fitxers i armariets amb destinació als 
centres educatius públics de Catalunya (exp. 
2015/08).

—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: 2015/08.

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

d’arxivadors, fitxers i armariets amb destinació 
a centres educatius del Departament d’Edu-
cació de la Generalitat de Catalunya.

b) Termini d’execució: 45 dies a partir de 
la data de signatura del contracte o 30 dies 
a partir de la comunicació de l’adjudicació 
en cas que aquesta sigui igual o inferior a 
12.020,24 euros.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total màxim: 152.507,00 euros, IVA 

inclòs, desglossat segons els preus unitaris 
de l’annex I que s’adjunta al final del plec de 
clàusules administratives particulars.

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

ció.
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—6 Requisits específics del contractista
Presentar la documentació acreditativa de 

la solvència econòmica, financera i tècnica de 
l’empresa que consta a l’apartat E del qua-
dre de característiques del plec de clàusules 
administratives particulars. L’empresa ha de 
demostrar que té un xifra global anual de 
negocis durant els últims tres exercicis (amb 
el mínim anual equivalent al doble de l’import 
al qual es liciti).

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 50 punts.
b) Valoració tècnica: fins a 50 punts dels 

quals, 40 punts són per la qualitat, resistència 
i facilitat d’ús i 10 punts són pels acabats.

—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: 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 8 del plec de clàusules 
administratives particulars.

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

General. Horari del registre: de dilluns a dijous, 
de 09.00 h. a 18.00 h i divendres, 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: cinc dies naturals comptats des 

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

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

e) Hora: 10.00 h.

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

adjudicatària.

—12 Presentació de mostres
Es presentarà mostra de tots els materials 

tret d’aquells que se sol·licitin 10 o menys 
unitats. Dels materials que no sigui necessària 
la presentació de mostres, caldrà presentar 
un catàleg àmpliament documentat, amb 
especificació concreta del model que s’ofereix 
i perfectament identificable.

Barcelona, 21 d’abril de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.112.159)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació 
d’un contracte de subministrament (exp. 
2011/08).

—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: 2011/08

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

de material didàctic i de música amb destinació 
a centres educatius públics de Catalunya

b) Termini d’execució: 45 dies a partir de 
la data de signatura del contracte o 45 dies 
a partir de la comunicació de l’adjudicació 
en cas que aquesta sigui igual o inferior a 
12.020,24 euros.

—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: 160.037,00 euros, IVA inclòs

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

—6 Requisits específics del contractista.
Declaració relativa a la xifra de negocis glo-

bal anual de l’empresa en el curs dels últims 
3 exercicis (amb el mínim anual equivalent al 
doble de l’import al qual es liciti).

—7 Criteris de valoració
a) Valoració tècnica de l’oferta: fins a 70 

punts.
b) Proposició econòmica: fins a 30 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació - Re-
gistre General

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 
08021

d) Telèfon: 93.551.69.00
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: 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 8 del plec de clàusules 
administratives particulars.

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

General (de dilluns a dijous de 09.00 h. a 18.00 
h. i divendres 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 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, 202-226.
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 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’empresa adjudicatària.

—12 Presentació de mostres: Es presentarà 
mostra de tots els materials. En cas que una 
empresa liciti al mateix material en les seves 
dues versions d’una i dues línies (per exemple, 
es presenta al codi 24001 i al codi 24002), po-
drà presentar només mostra d’aquell material 
corresponent a una línia (per exemple, només 
mostra del codi 24001).

Barcelona, 22 d’abril de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.113.098)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació 
de quatre contractes d’obres (exp. 1166/08, 
1168/08, 1206/08 i 1207/08).

—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: veure annex.
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—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: diverses obres 

a centres educatius tal com s’especifica 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’adjudicació.

—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’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: 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’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 
presentació de les proposicions. Si el dia 
d’obertura de proposicions és dissabte o 
festiu, el termini es prorrogarà automàtica-
ment 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, 23 d’abril de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

ANNEX

Obra núm. 1:
a) Número d’expedient: 1166/08.
b) Descripció de l’objecte: obres d’infraes-

tructura de 3 mòduls prefabricats a l’IES Nou 
de Sant Vicenç de Montalt (Maresme).

c) 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.

d) Pressupost de licitació: 185.546,21 
euros, IVA inclòs.

e) Requisits específics del contractista:
Grup: C, Subgrup:4, Categoria: e.

Obra núm. 2:
a) Número d’expedient: 1168/08.
b) Descripció de l’objecte: obres d’instal-

lació de mòduls a l’IES Mas Iglesies de Reus 
(Baix Camp).

c) 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.

d) Pressupost de licitació: 217.547,66 
euros, IVA inclòs.

e) Requisits específics del contractista:
Grup C, subgrup 4, categoria e.

Obra núm. 3:
a) Número d’expedient: 1206/08.
b) Descripció de l’objecte: obres d’infra-

estructura d’un mòdul prefabricat al SES de 
Cervelló (Baix Llobregat).

c) 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.

d) Pressupost de licitació: 83.991,69 euros, 
IVA inclòs.

e) Requisits específics del contractista:
Grup C, subgrup complet, 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. 4:
a) Número d’expedient: 1207/08.

b) Descripció de l’objecte: obres d’infraes-
tructura d’un mòdul prefabricat al CEIP Ernest 
Lluch d’Abrera (Baix Llobregat).

c) 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.

d) Pressupost de licitació: 62.787,69 euros, 
IVA inclòs.

e) Requisits específics del contractista:
Grup C, subgrup complet, 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.

(08.113.213)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació 
d’un contracte de subministrament (exp. 
2014/08).

—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: 2014/08

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

de taules i cadires per a espais comuns amb 
destinació a centres educatius públics de 
Catalunya

b) Termini d’execució: 45 dies a partir de la 
data de dipòsit de la garantia definitiva o 45 
dies a partir de la comunicació de l’adjudicació 
en cas que aquesta sigui igual o inferior a 
12.020,24 euros

—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: 205.224,00 euros, IVA inclòs

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

—6 Requisits específics del contractista.
Declaració relativa a la xifra de negocis glo-

bal anual de l’empresa en el curs dels últims 
3 exercicis (amb el mínim anual equivalent al 
doble de l’import al qual es liciti).

—7 Criteris de valoració
a) Valoració tècnica de l’oferta: fins a 70 

punts.
b) Proposició econòmica: fins a 30 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació - Re-
gistre General
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b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 
baixa

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 
08021

d) Telèfon: 93.551.69.00
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: 8 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 8 del plec de clàusules 
administratives particulars.

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

General (de dilluns a dijous de 09.00 h. a 18.00 
h, i divendres 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 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, 202-226.
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’empresa adjudicatària.

—12 Presentació de mostres: es presentarà 
mostres de tots els materials

Barcelona, 23 d’abril de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.112.131)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació de 
diversos contractes d’obres.

—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: obres d’infraes-

tructura de mòduls a diversos centres tal com 
s’especifica a l’annex.

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: 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’adjudicació.

—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’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: 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’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 
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, 23 d’abril de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

ANNEX:

Obra núm. 1:
a) Número d’expedient: 1143/08.
b) Descripció de l’objecte: obres d’infraes-

tructura de 2 mòduls prefabricats al CEIP Poble 
Nou de Pineda de Mar (Maresme).

c) Import total: 174.064,11 euros, IVA 
inclòs.

d) Requisits específics del contractista:
Grup: C Subgrup: 4 Categoria: e.

Obra núm. 2:
a) Número d’expedient: 1146/08.
b) Descripció de l’objecte: obres d’infraes-

tructura d’un mòdul prefabricat al CEIP Voleray 
de Vilanova i la Geltrú (Garraf).

c) Import total: 66.956,74 euros, IVA 
inclòs.

d) 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. 3:
a) Número d’expedient: 1147/08.
b) Descripció de l’objecte: obres d’infraes-

tructura de 2 mòduls prefabricats al SES Serra 
de Noet de Berga (Berguedà).

c) Import total: 112.999,49 euros, IVA 
inclòs.

d) 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 
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anuals i que ha realitzat un mínim de 3 obres 
similars a les que són objecte del contracte 
durant els últims 5 anys.

(08.112.136)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació de 
diversos contractes d’obres.

—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: obres d’infraes-

tructura de mòduls a diversos centres educa-
tius tal com s’especifica 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’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: 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’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 
presentació de les proposicions. Si el dia 
d’obertura de proposicions és dissabte o 
festiu, el termini es prorrogarà automàtica-
ment 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, 23 d’abril de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

ANNEX:

Obra núm. 1
a) Número d’expedient: 1161/08.
b) Descripció de l’objecte: obres d’infraes-

tructura de mòduls prefabricats al CEIP Nou 
Mas Prunell de Girona (Gironès).

c) Termini d’execució: 1 mes 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.

d) Pressupost de licitació: 69.885,02 euros, 
IVA inclòs.

e) Requisits específics del contractista:
grup C, subgrup 2, 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 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: 1162/08.
b) Descripció de l’objecte: obres de cons-

trucció de basaments per a 2 mòduls prefa-
bricats a l’IES Valls de Valls (Alt Camp).

c) 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.

d) Pressupost de licitació: 93.034,71 euros, 
IVA inclòs.

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. 3
a) Número d’expedient: 1164/08.
b) Descripció de l’objecte: obres d’infra-

estructura de 4 mòduls prefabricats al CEIP 
Nou de Les Franqueses del Vallès (Vallès 
Oriental).

c) 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.

d) Pressupost de licitació: 263.054,04 
euros, IVA inclòs.

e) Requisits específics del contractista:
grup C, subgrup 4, categoria e

Obra núm. 4
a) Número d’expedient: 1165/08.
b) Descripció de l’objecte: obres d’infra-

estructura d’edificis al CEIP Cambrils 4 de 
Cambrils (Baix Camp).

c) 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.

d) Pressupost de licitació: 296.807,80 
euros, IVA inclòs.

e) Requisits específics del contractista:
grup C, subgrup 4, categoria e

(08.112.166)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació 
de dos contractes d’obres (exp. 1144/08 i 
1145/08).

—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: obres a centres 

educatius tal com s’especifica a l’annex.
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.
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Núm. 1184

—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 40 punts.
b) Incidència de l’execució de les obres 

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

c) Actuacions mediambiental: 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 
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, 23 d’abril de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

ANNEX

Obra núm. 1:
a) Número d’expedient:1144/08.
b) Descripció de l’objecte: obres de fusteria 

metàl·lica planta baixa edifici principal i cons-
trucció porxo al CEIP Castell Ciuró de Molins 
de Rei (Baix Llobregat)

c) Import total: 89.866,09 euros, IVA 
inclòs.

d) Requisits específics del contractista:
Grup C, subgrup complet, 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:1145/08.
b) Descripció de l’objecte: obres de subs-

titució de gelosies de les finestres i tanca 
perimetral de l’IES Frederic Montpou de Sant 
Vicenç dels Horts (Baix Llobregat).

c) Import total: 149.941,89 euros, IVA 
inclòs.

d) Requisits específics del contractista:
grup C, subgrup complet, categoria d.

(08.112.165)

RESOLUCIÓ de 3 d'abril, de 2008, per la qual 
es convoca concurs per a la selecció de centres 
educatius dependents del Departament d’Edu-
cació per al desenvolupament de programes 
de formació professional ocupacional.

El Departament d’Educació i el Departament 
de Treball van subscriure el dia 13 de maig de 
2004 un acord marc de col·laboració per tal de 
desenvolupar accions en l’àmbit de les polítiques 
actives d’ocupació. Aquestes accions poden 
ser de formació ocupacional i afins i accions 
formatives d’intercanvis internacionals.

En compliment de l’acord marc de col-
laboració esmentat, el Departament d’Educació 
disposa de la xarxa de centres educatius.

Atès que cal seleccionar els centres edu-
catius públics que vulguin impartir els cursos 
de formació professional ocupacional durant  
l’any 2008 .

Resolc:

1. Obrir la convocatòria per a la selecció de 
centres educatius dependents del Departament 

d’Educació que imparteixin ensenyaments 
professionals, artístics i especialitzats per al 
desenvolupament de programes de formació 
professional ocupacional durant l’any 2008.

2. Aprovar les bases reguladores d’aquesta 
convocatòria, les quals consten a l’annex 1 
d’aquesta resolució.

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 Full de Disposicions i Actes Administratiu 
del Departament d’Educació, segons allò 
que disposen els articles 114 i 115 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 

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

ANNEX 1

Bases

1. Objecte
Es convoca concurs públic per a la se-

lecció de centres educatius dependents  del 
Departament d’Educació per impartir cursos 
de formació professional ocupacional durant 
l’any 2008. Cada centre educatiu pot sol·licitar 
d’impartir més d’un curs.

Els cursos de formació professional ocupa-
cional a què es refereix aquesta convocatòria 
estan subvencionats pel Servei d'Ocupació de 
Catalunya i el Fons Social Europeu.

2. Tipus de centres
Poden participar en aquesta convocatòria els 

centres educatius dependents del Departament 
d’Educació que imparteixin ensenyaments 
professionals, artístics i especialitzats.

3. Tramitació de la sol·licitud
3.1 Les sol·licituds s’han d’adreçar al secre-

tari o la secretària de la Comissió Territorial de 
Formació Professional dels serveis territorials a 
què pertanyi l’institut, o si escau, del Consorci 
d’Educació de Barcelona.

El model de sol·licitud està disponible a 
l’adreça: www.xtec.cat/fp

A l’annex 2 d’aquesta Resolució s’indiquen 
les dades que es demanen a la sol·licitud.

El termini per a la presentació de sol·licituds 
finalitza el 16 de maig de 2008.

Cal presentar una sol·licitud per a cadascun 
dels cursos que es demanin. En aquest sentit, 
les especialitats sol·licitades s'han d'escollir del 
catàleg d'especialitats del SOC disponible a 
l'adreça: www.xtec.cat/fp

Aquestes especialitats formen part de 
l'oferta formativa del Pla de Formació i Inserció 
Professional (Pla FIP) de l'INEM, disponible a 
l'adreça:

www.inem.es, apartat Formación ocupa-
cional/Especialidades formativas /Programas 
de curso

3.2 Amb la sol·licitud, cal presentar una me-
mòria-projecte amb els continguts següents:
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a) El programa formatiu basat en el programa 
de referència que contingui, com a mínim, el 
nom i codi de família professional i la relació 
d'unitats de competència i/o mòduls formatius 
amb l’especificació de la seva durada.

El curs ha d'incloure la programació d'una 
formació complementària de durada variable, 
associada a l'especialitat escollida. El fitxer 
amb la formació complementària associada al 
catàleg d'especialitats del SOC està disponible 
a l'adreça: www.xtec.cat/fp 

El 28 per cent de les hores totals del curs 
s'ha de fer en empreses i cal establir el cor-
responent conveni de col·laboració per a la 
formació pràctica en centres de treball. 

b) Justificació del curs:
b.1) Relació del curs amb les famílies pro-

fessionals implantades al centre.
b.2) Necessitats de formació sectorial a les 

quals es vol donar resposta.
b.3) Suport o col·laboració d'empreses i 

institucions a la realització del curs.
c) Col·lectiu a qui va adreçat.
d) Pla general d’inserció.
e) Certificació de l’aprovació del curs per 

part del Consell escolar.
f) Recursos i metodologies per impartir el 

curs:
f.1) Espais i equipaments didàctics.
f.2) Metodologies d'ensenyament-apre-

nentatge.
g) Relació nominal del professorat del centre 

i professionals externs amb experiència en el 
sector en què està previst impartir la formació, 
amb indicació del nombre d’hores aproximat 
que ha de fer cadascú. 

4. Els destinataris dels cursos han de complir 
tots els requisits següents:

a) Tenir més de 16 anys.
b) Haver superat totalment l’educació se-

cundària obligatòria.
c) Acreditar trobar-se inscrits en el Servei 

Públic d’Ocupació com a desocupat i en si-
tuació administrativa d’alta com a demandants 
d’ocupació abans de la data d’inici del curs.

5. Relació entre alumnat i curs
Els cursos s’adrecen a grups d'un mínim 

de 14 alumnes i un màxim de 20.

6. Durada del cursos
Els cursos han de tenir una durada màxima 

de 500 hores, que han d’incloure, necessàri-
ament, el contingut formatiu de l’especialitat 

i la formació complementària associada. 
Excepcionalment, es poden impartir cursos 
de durada superior sempre que es justifiquin 
degudament.

7. Criteris de selecció
Per a la valoració de totes les sol·licituds es 

tindran en compte els criteris següents:
a) L’afinitat del programa de formació profes-

sional ocupacional proposat amb els ensenya-
ments professionals autoritzats al centre.

b) La participació en el projecte de qualitat 
i millora contínua impulsat per la Direcció Ge-
neral d’Ensenyaments Professionals, Artístics 
i Especialitzats.

c) La incorporació de personal expert extern 
a l'institut per impartir la formació.

d) La resposta a les necessitats específiques 
de formació del sector productiu.

e) La coherència amb les dotacions de 
recursos humans i d’espais i equipaments 
del centre.

f) El suport o la col·laboració d'empreses i 
institucions per impartir el curs.

g) L'experiència anterior del centre en cursos 
ocupacionals, la seva qualitat i eficàcia i rigor 
en la gestió i tramesa de la documentació 
justificativa.

h) La Incorporació d'innovacions metodolò-
giques en els processos formatius.

i) Les característiques del pla d'inserció de 
l'alumnat previst.

8. Selecció i publicació de les sol·licituds 
aprovades

8.1 La Comissió Territorial de Formació Pro-
fessional, reunida a tal efecte, ha de valorar les 
memòries-projecte i ha d’elaborarar la proposta 
de selecció dels cursos, d'acord amb els criteris 
establerts a l’apartat 8 d'aquestes bases i les 
instruccions de la Direcció General d’Ensenya-
ments Professionals, Artístics i Especialitzats.

La proposta amb la relació de cursos, or-
denats de forma prioritària, s’ha de trametre 
a la Direcció General d’Ensenyaments Profes-
sionals, Artístics i Especialitzats.

8.2 El director general d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats resol 
aquesta convocatòria un cop vista la proposta 
de les Comissions Territorials de Formació 
Professional. 

8.3 La resolució que aprovi els projectes 
seleccionats s’ha de publicar al Full de Dispo-
sicions i Actes Administratius del Departament 
d’Educació. 

9. Documentació justificativa i gestió eco-
nòmica

9.1 Els centres seleccionats i aprovats han 
de presentar al Departament d’Educació la 
documentació justificativa corresponent a les 
accions que duguin a terme, d'acord amb les 
pautes i els terminis establerts. 

9.2 Els centres educatius dependents del 
Departament d’Educació gestionen el paga-
ment del professorat de les accions formatives 
que desenvolupin.

10. Professorat
Poden impartir aquests cursos el profes-

sorat del centre i professionals externs amb 
experiència en el sector corresponent. Al 
personal que està al servei de la Generalitat 
de Catalunya se li ha d’aplicar la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de la Generalitat de 
Catalunya.

Annex 2

Sol·licitud per impartir cursos de formació 
professional ocupacional 

a) Dades del centre: nom, codi, NIF, adreça, 
telèfon, nom del/de la director/a, nom de la 
persona responsable del curs.

b) Dades del curs: nom, si és la primera 
vegada que fan cursos ocupacionals, nivell 
(A)* o (B)*, hores totals, hores setmanals, 
data prevista d’inici, data prevista de fina-
lització.

Cal adjuntar a aquesta sol·licitud: descripció 
dels continguts del curs (índex de matèries) i 
l’aprovació del curs pel consell escolar.

Lloc i data
Signatura del/de la director/a del centre
Comissió Territorial de Formació Profes-

sional

*Nivell A: adreçat prioritàriament a joves que 
han superat els ensenyaments de formació 
professional  de grau superior o equivalent, o 
que tinguin una experiència laboral d’almenys 
dos anys en el mateix sector professional.

*Nivell B: adreçat prioritàriament a joves que 
han superat els ensenyaments de formació 
professional de grau mitjà, o equivalent, o 
batxillerat, o que tinguin una experiència 
laboral d’almenys un any en el mateix sector 
professional.


