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RESOLUCIÓ EDU/2919/2008, de 18 de
setembre, per la qual s’aprova la disminució
del nombre d’unitats concertades del centre
docent privat L’Horitzó, de Barcelona.
Per la Resolució EDU/793/2008, de 14
de març (DOGC núm. 5095, de 20.3.2008),
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es va aprovar amb caràcter provisional la
modificació del concert educatiu del centre
docent privat L’Horitzó, de Barcelona, per a
5 unitats d’educació primària. La Resolució
EDU/1716/2008, de 13 de maig (DOGC núm.
5417, de 6.6.2008), va elevar a definitiva la
Resolució EDU/793/2008.

altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, estableix a l’article 30.1 la
possibilitat de modificar els concerts educatius
subscrits amb els centres docents privats, bé
per la disminució del nombre d’unitats o grups
autoritzats o en funcionament, bé perquè el
centre no assoleix la relació mitjana alumnes/
professor per unitat escolar concertada.

(08.269.132)

L’article 30.4 de l’esmentat Decret estableix
la possibilitat de reduir d’ofici les unitats o
grups concertats, amb audiència prèvia de
l’interessat.
Examinat l’expedient de modificació de
concert, iniciat d’ofici per la Resolució de la
secretària general d’Educació de 14 de juliol
de 2008, al centre L’Horitzó, de Barcelona,
s’ha comprovat que el nombre d’alumnes
resultant del procés de matriculació no justifica
el manteniment del concert.
Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;
A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,
Resolc:
—1 Aprovar la modificació del concert educatiu del centre docent privat L’Horitzó, de
Barcelona, amb codi 08039987, per disminució
d’1 unitat concertada de sisè curs d’educació
primària, amb efectes a partir de l’inici del curs
escolar 2008/09.
—2 El servei territorial corresponent del
Departament d’Educació comunicarà al titular
del centre les circumstàncies necessàries per
a la formalització de la modificació del concert
corresponent.
—3 Aquesta disminució tindrà efectes a partir
de l’inici del curs escolar 2008/09 i s’inscriurà
al Registre de centres.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol

Barcelona, 18 de setembre de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

RESOLUCIÓ EDU/2920/2008, de 18 de
setembre, per la qual s’aprova la disminució
del nombre d’unitats concertades del cen·
tre docent privat Pineda, de l’Hospitalet de
Llobregat.
Per la Resolució EDU/793/2008, de 14 de
març (DOGC núm. 5095, de 20.3.2008), es va
aprovar amb caràcter provisional la modificació
del concert educatiu del centre docent privat
Pineda, de l’Hospitalet de Llobregat, per a
16 unitats d’educació primària. La Resolució
EDU/1716/2008, de 13 de maig (DOGC núm.
5417, de 6.6.2008), va elevar a definitiva la
Resolució EDU/793/2008.
El Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, estableix a l’article 30.1 la
possibilitat de modificar els concerts educatius
subscrits amb els centres docents privats, bé
per la disminució del nombre d’unitats o grups
autoritzats o en funcionament, bé perquè el
centre no assoleix la relació mitjana alumnes/
professor per unitat escolar concertada.
L’article 30.4 de l’esmentat Decret estableix
la possibilitat de reduir d’ofici les unitats o
grups concertats, amb audiència prèvia de
l’interessat.
Examinat l’expedient de modificació de
concert, iniciat d’ofici per la Resolució de la
secretària general d’Educació de 7 de juliol
de 2008, al centre Pineda, de l’Hospitalet
de Llobregat, s’ha comprovat que el nombre
d’alumnes resultant del procés de matriculació
no justifica el manteniment del concert.
Havent-se tramitat l’expedient, d’acord amb
el que disposen l’article 28 i següents del Decret
56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, i la resta de normativa aplicable;
A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:
—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Pineda, de
l’Hospitalet de Llobregat, amb codi 08018901,
per disminució d’1 unitat concertada de primer
curs d’educació primària, amb efectes a partir
de l’inici del curs escolar 2008/09.
—2 El servei territorial corresponent del
Departament d’Educació comunicarà al titular
del centre les circumstàncies necessàries per
a la formalització de la modificació del concert
corresponent.

sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que preveu
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 18 de setembre de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.269.134)

RESOLUCIÓ EDU/2921/2008, de 18 de
setembre, per la qual s’aprova la disminució
del nombre d’unitats concertades del centre
docent privat La Salle Gràcia, de Barcelona.
Per la Resolució EDU/946/2007, de 23 de
març (DOGC núm. 4856, de 4.4.2007), es va
aprovar amb caràcter provisional la modificació
del concert educatiu del centre docent privat
La Salle Gràcia, de Barcelona, per a 12 unitats
d’educació secundària obligatòria. La Resolució EDU/1666/2007, d’1 de juny (DOGC núm.
4900, de 8.6.2007), va elevar a definitiva la
Resolució EDU/946/2007.
El Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, estableix a l’article 30.1 la
possibilitat de modificar els concerts educatius
subscrits amb els centres docents privats, bé
per la disminució del nombre d’unitats o grups
autoritzats o en funcionament, bé perquè el
centre no assoleix la relació mitjana alumnes/
professor per unitat escolar concertada.
L’article 30.4 de l’esmentat Decret estableix
la possibilitat de reduir d’ofici les unitats o
grups concertats, amb audiència prèvia de
l’interessat.
Examinat l’expedient de modificació de
concert, iniciat d’ofici per la Resolució de la
secretària general d’Educació de 7 de juliol de
2008, al centre La Salle Gràcia, de Barcelona,
s’ha comprovat que el nombre d’alumnes resultant del procés de matriculació no justifica
el manteniment del concert.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a partir
de l’inici del curs escolar 2008/09 i s’inscriurà
al Registre de centres.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-

A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,
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Resolc:
—1 Aprovar la modificació del concert educatiu del centre docent privat La Salle Gracia, de
Barcelona, amb codi 08007032, per disminució
d’1 unitat concertada de primer curs d’educació secundària obligatòria, amb efectes a partir
de l’inici del curs escolar 2008/09.
—2 El servei territorial corresponent del
Departament d’Educació comunicarà al titular
del centre les circumstàncies necessàries per
a la formalització de la modificació del concert
corresponent.
—3 Aquesta disminució tindrà efectes a partir
de l’inici del curs escolar 2008/09 i s’inscriurà
al Registre de centres.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 18 de setembre de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.269.135)

RESOLUCIÓ EDU/2922/2008, de 18 de
setembre, per la qual s’aprova la disminució
del nombre d’unitats concertades del centre
docent privat Mare de Déu de la Serra, de
Montblanc.
Per la Resolució EDC/639/2006, de 14 de
març (DOGC núm. 4595, de 17.3.2006), es va
aprovar amb caràcter provisional la renovació
del concert educatiu del centre docent privat
Mare de Déu de la Serra, de Montblanc, per
a 8 unitats d’educació secundària obligatòria.
La Resolució EDU/1629/2006, de 22 de maig
(DOGC núm. 4642, de 26.5.2006), va elevar a
definitiva la Resolució EDC/639/2006.
El Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, estableix a l’article 30.1 la
possibilitat de modificar els concerts educatius
subscrits amb els centres docents privats, bé
per la disminució del nombre d’unitats o grups
autoritzats o en funcionament, bé perquè el
centre no assoleix la relació mitjana alumnes/
professor per unitat escolar concertada.
L’article 30.4 de l’esmentat Decret estableix
la possibilitat de reduir d’ofici les unitats o

grups concertats, amb audiència prèvia de
l’interessat.
Examinat l’expedient de modificació de
concert, iniciat d’ofici per la Resolució de la
secretària general d’Educació de 15 de juliol
de 2008, al centre Mare de Déu de la Serra,
de Montblanc, s’ha comprovat que el nombre
d’alumnes resultant del procés de matriculació
no justifica el manteniment del concert.
Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;
A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:
—1 Aprovar la modificació del concert educatiu del centre docent privat Mare de Déu de la
Serra, de Montblanc, amb codi 43001577, per
disminució d’1 unitat concertada de primer curs
i 1 unitat concertada de quart curs d’educació
secundària obligatòria, amb efectes a partir de
l’inici del curs escolar 2008/09.
—2 El servei territorial corresponent del
Departament d’Educació comunicarà al titular
del centre les circumstàncies necessàries per
a la formalització de la modificació del concert
corresponent.
—3 Aquesta disminució tindrà efectes a partir
de l’inici del curs escolar 2008/09 i s’inscriurà
al Registre de centres.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 18 de setembre de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.269.136)

RESOLUCIÓ EDU/2923/2008, de 18 de
setembre, per la qual s’aprova la disminució
del nombre d’unitats concertades del centre
docent privat El Pinar de Nuestra Señora, de
Sant Cugat del Vallès.
6416

Per la Resolució EDC/639/2006, de 14 de
març (DOGC núm. 4595, de 17.3.2006), es va
aprovar amb caràcter provisional la renovació
del concert educatiu del centre docent privat
El Pinar de Nuestra Señora, de Sant Cugat del
Vallès, per a 12 unitats d’educació secundària
obligatòria. La Resolució EDU/1629/2006,
de 22 de maig (DOGC núm. 4642, de
26.5.2006), va elevar a definitiva la Resolució
EDC/639/2006.
El Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, estableix a l’article 30.1 la
possibilitat de modificar els concerts educatius
subscrits amb els centres docents privats, bé
per la disminució del nombre d’unitats o grups
autoritzats o en funcionament, bé perquè el
centre no assoleix la relació mitjana alumnes/
professor per unitat escolar concertada.
L’article 30.4 de l’esmentat Decret estableix
la possibilitat de reduir d’ofici les unitats o
grups concertats, amb audiència prèvia de
l’interessat.
Examinat l’expedient de modificació de
concert, iniciat d’ofici per la Resolució de la
secretària general d’Educació de 14 de juliol
de 2008, al centre El Pinar de Nuestra Señora,
de Sant Cugat del Vallès, s’ha comprovat que
el nombre d’alumnes resultant del procés de
matriculació no justifica el manteniment del
concert.
Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;
A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,
Resolc:
—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat El Pinar de
Nuestra Señora, de Sant Cugat del Vallès, amb
codi 08026075, per disminució d’1 unitat concertada de quart curs d’educació secundària
obligatòria, amb efectes a partir de l’inici del
curs escolar 2008/09.
—2 El servei territorial corresponent del
Departament d’Educació comunicarà al titular
del centre les circumstàncies necessàries per
a la formalització de la modificació del concert
corresponent.
—3 Aquesta disminució tindrà efectes a partir
de l’inici del curs escolar 2008/09 i s’inscriurà
al Registre de centres.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
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segons el que disposen els articles 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 18 de setembre de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.269.137)

RESOLUCIÓ EDU/2924/2008, de 18 de
setembre, per la qual s’aprova la disminució
del nombre d’unitats concertades del centre
docent privat Mireia, de Barcelona.
Per la Resolució EDU/793/2008, de 14
de març (DOGC núm. 5095, de 20.3.2008),
es va aprovar amb caràcter provisional la
modificació del concert educatiu del centre
docent privat Mireia, de Barcelona, per a 11
unitats d’educació primària. La Resolució
EDU/1716/2008, de 13 de maig (DOGC núm.
5417, de 6.6.2008), va elevar a definitiva la
Resolució EDU/793/2008.
El Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, estableix a l’article 30.1 la
possibilitat de modificar els concerts educatius
subscrits amb els centres docents privats, bé
per la disminució del nombre d’unitats o grups
autoritzats o en funcionament, bé perquè el
centre no assoleix la relació mitjana alumnes/
professor per unitat escolar concertada.
L’article 30.4 de l’esmentat Decret estableix
la possibilitat de reduir d’ofici les unitats o
grups concertats, amb audiència prèvia de
l’interessat.
Examinat l’expedient de modificació de
concert, iniciat d’ofici per la Resolució de la
secretària general d’Educació de 14 de juliol
de 2008, al centre Mireia, de Barcelona, s’ha
comprovat que el nombre d’alumnes resultant
del procés de matriculació no justifica el manteniment del concert.
Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;
A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:
—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Mireia, de
Barcelona, amb codi 08008747, per disminució d’1 unitat concertada de primer curs
d’educació primària, amb efectes a partir de
l’inici del curs escolar 2008-2009.
—2 El servei territorial corresponent del
Departament d’Educació comunicarà al titular
del centre les circumstàncies necessàries per
a la formalització de la modificació del concert
corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2008-2009 i
s’inscriurà al Registre de centres.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que preveu
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 18 de setembre de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.269.133)

DECRET 191/2008, de 30 de setembre, de
cessament i nomenament de membres del
Consell Escolar de Catalunya.
D’acord amb el que estableixen els articles
4.1b) i 6 de la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels consells escolars, a sol·licitud
de la Federació d’associacions de mares i
pares d’alumnes de Catalunya, cal procedir
al cessament i al nomenament de membres
del Consell Escolar de Catalunya.
En virtut d’això, de conformitat amb el
que preveu l’article 5 de l’esmentada Llei
25/1985, de 10 de desembre, a proposta
del conseller d’Educació i amb l’acord previ
del Govern,

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.267.119)

ANUNCI pel qual es fa pública l’adjudicació
definitiva d’un contracte.
En compliment del que estableix l’article 93.2
del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, mitjançant aquest anunci es fa pública la següent
adjudicació definitiva referent a l’expedient de
contractació que s’indica:
Entitat adjudicadora: Departament d’Educa
ció.
Número d’expedient: 2500/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: Arrendament amb opció
de compra d’edificis prefabricats recuperables
amb destinació a aularis de Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 11.589.966,92
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOUE núm.: 2007/S248-303627,
amb data 27 de desembre de 2007.
Publicat al DOGC núm.: 5046, amb data 11
de gener de 2008.
Publicat al BOE núm.: 15, amb data 17 de
gener de 2008.
Data d’adjudicació: 3 de març de 2008.
Contractistes: ALGECO Construcciones Modulares, SA, Soluciones de Edificación Integrales
y Sostenibles, SA, (SEIS).
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
Import total d’adjudicació: 11.489.171,67
euros, IVA inclòs.
Import ALGECO Construcciones Modulares,
SA: 5.650.582,65 euros, IVA inclòs.
Import Soluciones de Edificación Integrales y
Sostenibles, SA, (SEIS): 5.838.589,02 euros,
IVA inclòs.
Barcelona, 10 de setembre de 2008
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

Decreto:
Article 1
El cessament del senyor Francisco Montañés
Pamplona com a membre del Consell Escolar
de Catalunya en representació del sector
mares i pares d’alumnat, i se li agraeixen els
serveis prestats.
Article 2
El nomenament de la senyora Lola Abelló
Planas com a membre del Consell Escolar de
Catalunya en representació del sector mares
i pares d’alumnat, amb efectes fins al 29
d’abril de 2011
Barcelona, 30 de setembre de 2008
José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya
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(08.266.038)

RESOLUCIÓ EDU/2932/2008, de 30 de se·
tembre, per la qual s’obre convocatòria pública
per a l’adjudicació d’una beca de col·laboració
en tasques de formació en qualificacions
professionals i en tecnologies de la informació
aplicades a l’educació, per a l’any 2008.
Mitjançant l’Ordre EDU/507/2007, de 19
de desembre, es van convocar beques de
col·laboració en tasques de formació en
qualificacions professionals i en tecnologies
de la informació aplicades a les qualificacions i a la formació professional, pròpies del
Departament d’Educació (DOGC núm. 5043,
de 8.1.2008).
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Atesa la manca de sol·licituds adequades
a la convocatòria, cal obrir un nou termini de
presentació de sol·licituds.

col·laboració en tasques de disseny i de gestió
de la formació per a l’any 2008 (DOGC núm.
5043, de 8.1.2008).

anunci es fan públiques les següents adjudicacions definitives referents als expedients de
contractació que s’indiquen:

Per això, d’acord amb el que preveuen la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencion, i el capítol IX del Text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Atesa la manca de sol·licituds adequades a la
convocatòria en la modalitat de beca A, cal obrir
un nou termini de presentació de sol·licituds.

Entitat adjudicadora: Departament d’Educació

Resolc:
Article 1
Convocatòria
S’obre convocatòria pública per adjudicar
una beca de col·laboració en tasques de
formació en qualificacions professionals i en
tecnologies de la informació aplicades a l’educació, pròpies del Departament d’Educació,
per a l’any 2008.
Article 2
Bases reguladores
Aquesta convocatòria es regeix per les bases
generals aprovades per l’Ordre EDU/507/2007,
de 19 de desembre, publicada al DOGC núm.
5043, de 8.1.2008.
Article 3
Import i partida
La despesa derivada de la concessió de la
beca, per un import màxim de 10.612,93 euros
per a 30 hores setmanals de dedicació, anirà
amb càrrec a la partida D/480000100/4250
del centre gestor EN07 del Pressupost de la
Generalitat de Catalunya per a l’any 2008.
Article 4
Sol·licituds
Les persones interessades poden presentar
les seves sol·licituds a partir de l’endemà de
la publicació d’aquesta Resolució al DOGC i
fins al 17 d’octubre de 2008.
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 des de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que preveuen 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, 30 de setembre de 2008
Josep Francí i Carreté
Director general d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats
(08.263.117)

Per això, d’acord amb el que preveu la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol IX del Text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,
Resolc:
Article 1
Convocatòria
S’obre convocatòria pública per adjudicar
una beca de col·laboració en tasques de disseny i de gestió de la formació de la modalitat
A, per a l’any 2008.
Article 2
Bases reguladores
Aquesta convocatòria es regeix per les bases
generals aprovades per l’Ordre EDU/508/2007,
de 19 de desembre, publicada al DOGC núm.
5043, de 8.1.2008.
Article 3
Import i partida
La despesa derivada de la concessió de
la beca, per un import màxim de 3.000 euros per semestre, per a 30 hores setmanals
de dedicació, anirà amb càrrec a la partida
D/480000101/4251 del centre gestor EN07
del Pressupost de la Generalitat de Catalunya
per a l’any 2008.
Article 4
Sol·licituds
Les persones interessades poden presentar
les seves sol·licituds a partir de l’endemà de
la publicació d’aquesta Resolució al DOGC i
fins al 17 d’octubre de 2008.

Mitjançant l’Ordre EDU/508/2007, de 19
de desembre, es van convocar beques de

Número d’expedient: 1675/08
Dependència que tramita l’expedient: Servei
de Contractacions i Subministraments
Objecte del contracte: obres de consolidació
façana i murs de contenció al CEIP Rafael
Alberti de Badalona (Barcelonès).
Tipus de contracte: obra
Tramitació: ordinària
Procediment: negociat
Pressupost de licitació: 192.130,64 €, IVA
exclòs ( 222.871,54 €, IVA inclòs)
Data d’adjudicació: 21 d’agost de 2008.
Contractista: Técnicas de Rehabilitación y
Construcción, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola
Import d’adjudicació: 191.458,64 euros, IVA
exclòs (222.092,02 euros, IVA inclòs)

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 des de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que preveuen 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.

Número d’expedient: 1490/08
Dependència que tramita l’expedient: Servei
de Contractacions i Subministraments
Objecte del contracte: obres d’instal·lació de
5 mòduls prefabricats al SES Nou de Vallbona
d’Anoia (Anoia).
Tipus de contracte: obra
Tramitació: urgent
Procediment: concurs
Pressupost de licitació: 378.776,46 €, IVA
exclòs ( 439.380,69 €, IVA inclòs)
Data d’adjudicació: 29 de juliol de 2008.
Publicat al DOGC núm.: 5154, amb data 17
de juny de 2008.
Contractista: Construcciones Bosch Pascual,
SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola
Import d’adjudicació: 317.586,50 euros, IVA
exclòs (368.400,34 euros, IVA inclòs)

Barcelona, 30 de setembre de 2008

Barcelona, 18 de setembre de 2008

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

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.263.119)
RESOLUCIÓ EDU/2933/2008, de 30 de
setembre, per la qual s’obre convocatòria
pública per a l’adjudicació d’una beca de col·
laboració en tasques de disseny i de gestió
de la formació per a l’any 2008.

Número d’expedient: 1498/08
Dependència que tramita l’expedient: Servei
de Contractacions i Subministraments
Objecte del contracte: obres d’infraestructura
de mòduls prefabricats a l’IES Lloret, de Lloret
de Mar (La Selva).
Tipus de contracte: obra
Tramitació: ordinària
Procediment: negociat
Pressupost de licitació: 149.090,77 €, IVA
exclòs (172.945,29 €, IVA inclòs)
Data d’adjudicació: 5 d’agost de 2008.
Contractista: Capdeferro Constructor, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola
Import d’adjudicació: 141.338,05 euros, IVA
exclòs (163.952,14 euros, IVA inclòs)

(08.262.049)

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

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació
d’un contracte de subministraments (exp.
2037/08).

En compliment del que estableix l’article
138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del Sector Públic, mitjançant aquest

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya.
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Núm. 1204

b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractacions i Subministraments.
c) Número d’expedient: 2037/08.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament
de tamborets ergonòmics per als centres
d’educació especial i altres centres docents
públics.
b) Termini d’execució: 30 dies des de la
data de la signatura del contracte.
—3 Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.

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.
—10 Despeses d’anunci
L’import de l’Anunci és a càrrec de l’empresa
adjudicatària.
—11 Presentació de mostres
Es presentaran mostres de tots els materials
als quals es licita d’acord amb les instruccions
que s’indiquen a l’annex 4 del plec de clàusules
administratives particulars

—4 Pressupost de licitació
Import total IVA inclòs: 112.000,00 euros
Import total IVA exclòs: 96.552,00euros
IVA suportat: 16 %

—12 Admissió de variants: no

—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 5% de l’import d’adjudicació
(IVA exclòs).

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

—6 Criteris de valoració
a) Preu unitari de l’oferta: fins a 55 punts.
b) Valoració tècnica de l’oferta: fins a 45
punts.
—7 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. 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.
—8 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.
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 7
d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre
per correu dins el termini d’admissió. En aquest
cas, caldrà justificar la data i l’hora 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.
—9 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.

Barcelona, 1 d’octubre de 2008

(08.275.093)

DECRET 196/2008, de 7 d’octubre, pel qual
es regula la contractació de professionals com
a professorat especialista en centres públics
d’ensenyament no universitari dependents del
Departament d’Educació.
La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, va preveure la contractació com a professorat especialista
en règim administratiu i amb caràcter temporal
de professionals que duguessin a terme activitats
en l’àmbit laboral per a determinades àrees o
matèries de la formació professional
Mitjançant el Decret 167/2002, d’11 de juny,
es va regular la contractació de professionals
com a professorat especialista en centres públics d’ensenyament no universitari dependents
del Departament d’Ensenyament.
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació (LOE), manté la figura del professor
especialista per a la formació professional, i
l’estén als ensenyaments artístics, d’idiomes
i esportius. Al mateix temps, possibilita la seva
contractació en règim administratiu o laboral i
en suprimeix el caràcter temporal.
La regulació derivada de la LOE comporta
la necessitat d’adequar la normativa sobre
la contractació del professorat especialista i
ampliar-la per als nous ensenyaments.
La intervenció del professorat especialista
en el sistema educatiu es fonamenta en la
permeabilitat entre l’activitat professional i
l’activitat docent, i en la necessitat que es
puguin transmetre a l’alumnat els coneixements
i competències actualitzats específics de la
seva activitat professional. La concreció de
la intervenció del professorat especialista en
el sistema educatiu està condicionada per la
limitació de l’atribució docent, i pels condicionants de la prestació d’aquest servei, entre els
quals cal destacar la variabilitat de la durada i
de la jornada, les oscil·lacions en la matrícula
de l’alumnat i la renovació permanent dels
plans d’estudi.
Per tot això, a proposta del conseller
d’Educació, amb l’informe del Consell Escolar de Catalunya, efectuat el tràmit previ de
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consulta i participació amb els representants
del personal al servei de les administracions
públiques, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació
prèvia del Govern,
Decreto:
Article 1
Objecte
L’objecte d’aquest Decret és regular la
contractació de professionals com a professorat especialista en centres docents públics
no universitaris dependents del Departament
d’Educació.
Article 2
Activitat docent i activitat professional
2.1 Per impartir els ensenyaments de formació professional i els ensenyaments artístics
que regula la LOE, es poden contractar com a
professorat especialista professionals que duguin a terme la seva activitat en l’àmbit laboral
públic o privat i que, per la seva experiència
professional, tinguin competència adquirida en
els mòduls o crèdits que ho requereixin.
2.2 Per impartir els ensenyaments d’idiomes
que regula la LOE, es poden contractar, atenent
la seva qualificació i les necessitats del sistema educatiu, com a professorat especialista,
professionals, no necessàriament titulats, de
nacionalitat estrangera.
2.3 Per impartir els ensenyaments esportius que regula la LOE, es poden contractar
com a professorat especialista professionals
que exerceixin la seva activitat en l’àmbit
esportiu o laboral, duta a terme en establiments de titularitat pública o privada i que,
per la seva experiència professional, tinguin
competència adquirida en els mòduls o crèdits
que ho requereixin.
2.4 Tret del cas dels ensenyaments d’idiomes, l’activitat docent que ha de dur a terme el
professorat especialista ha d’estar relacionada
amb la seva activitat professional.
2.5 S’entén per exercir una activitat professional el fet de dur a terme una activitat
professional habitual remunerada durant un
període mínim de dos anys seguits en els cinc
anys immediatament anteriors a la contractació
com a professorat especialista.
2.6 El professorat especialista té atribució
docent per impartir els mòduls, matèries o
crèdits expressament previstos en les disposicions que estableixen el currículum dels
ensenyaments de formació professional, dels
ensenyaments artístics, dels ensenyaments
d’idiomes i dels ensenyaments esportius.
Article 3
Requisits
3.1 El professorat especialista ha de
complir les condicions generals exigides per
la normativa vigent per accedir a l’ocupació
pública, llevat dels requisits específics de
titulació.
3.2 Així mateix, ha d’acreditar el coneixement de les llengües catalana i castellana,
d’acord amb el que disposa la normativa
vigent.
3.3 El professorat especialista que ocupi
llocs de treball en el territori d’Era Val d’Aran
també ha d’acreditar el coneixement oral i escrit
de l’aranès, d’acord amb la normativa vigent.
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Article 4
Funcions
Les funcions del professorat especialista
són les que prevegin específicament els contractes respectius i, en el que sigui aplicable,
les establertes amb caràcter general per al
professorat.
Article 5
Participació en els òrgans del centre
5.1 La persona titular de la direcció del
centre adscriurà el professional especialista
al departament que correspongui, als efectes
de programació didàctica i curricular, en el
qual es vetllarà per l’adequació a la tasca
docent dels professionals contractats com a
professorat especialista.
5.2 Els professionals especialistes formaran part del claustre i dels equips docents
corresponents.
5.3 Els professionals especialistes no són
elegibles per proveir els òrgans unipersonals
dels centres.
Article 6
Selecció i règim de contractació
6.1 La selecció del professorat especialista
es farà d’acord amb el principis de mèrit,
capacitat i publicitat. En cada convocatòria,
la persona titular de la Secretaria General
determinarà el règim de la contractació.
La selecció del personal laboral fix es farà
pels sistemes i el procediment que prevegi el
corresponent Conveni col·lectiu únic d’àmbit de
Catalunya del personal laboral de la Generalitat
de Catalunya.
6.2 La contractació del professorat especialista es pot fer en règim laboral o administratiu.
6.3 Amb caràcter general, la contractació
es farà en règim laboral, sempre i quan l’oferta
dels corresponents ensenyaments tingui una
previsió d’estabilitat en la planificació educativa i l’oferta del sector es mantingui a llarg
termini. Només quan la contractació hagi de
tenir caràcter temporal, es podrà fer en règim
administratiu.
Quan es tracti d’ensenyaments de formació
professional, artístics i esportius, les característiques de cada contractació es determinaran
en funció de l’especificitat i el grau d’especialització addicional que requereixen els mòduls,
matèries i crèdits objecte de la docència, així
com de l’oferta de professionals qualificats en
el mercat de treball per impartir-los.
6.4 Per a cada convocatòria, la direcció
general corresponent emetrà un informe justificatiu del règim i les característiques de cada
contractació, que també ha de concretar:
a) L’objecte de l’atribució docent: mòdul o
mòduls, matèria o matèries i el crèdit o crèdits
que ha d’impartir.
b) El centre docent on ha d’impartir la docència, la durada de la vinculació i la jornada
setmanal.
Article 7
Contingut del contracte
7.1 El contracte de professorat especialista determinarà, en tot cas, l’objecte, el
període de contractació, la dedicació horària
setmanal, que inclourà l’horari lectiu, la part
proporcional de l’horari no lectiu i el règim
econòmic que sigui aplicable.
7.2 Els contractes de professorat espe-

cialista es poden fer a jornada completa o
parcial segons les necessitats derivades de
l’horari del mòdul, matèria o crèdit que ha
d’impartir al centre.
Article 8
Continuïtat de la contractació
La continuïtat de la contractació del professorat especialista en els ensenyaments
de formació professional, els ensenyaments
artístics i els ensenyaments esportius, d’un
curs acadèmic al següent, requereix que aquest
professorat especialista acrediti l’exercici
simultani de la seva activitat professional i de
l’activitat docent.
A aquest efecte, s’entén que l’acredita si
en el període dels 12 darrers mesos, computats de l’1 de juliol al 30 de juny, ha exercit
la seva activitat professional durant un mínim
de sis mesos.
Article 9
Extinció del contracte
A més de les previstes per la normativa
vigent, i d’acord amb aquesta, tenen la
consideració de causes objectives d’extinció
del contracte les circumstàncies específiques
següents:
a) Supressió del mòdul o assignatura atribuïts al professorat especialista.
b) Derogació de l’ensenyament que conté el
mòdul o mòduls professionals, o l’assignatura
o assignatures l’atribució de la docència dels
quals correspon al professor especialista.
c) Supressió de l’oferta formativa en el
centre de l’ensenyament que conté el mòdul o
mòduls professionals o que conté l’assignatura
o assignatures l’atribució de la docència dels
quals correspon al professor especialista.
d) No-acreditació de l’exercici simultani de
l’activitat professional que preveu l’article 8
d’aquest Decret.
Article 10
Retribucions
10.1 El professorat especialista contractat
en règim administratiu ha de percebre una retribució equivalent a les retribucions bàsiques,
corresponents al cos o cossos de funcionariat docent que determini el Departament
d’Educació, tenint en compte el contingut i
la naturalesa dels ensenyaments que han
d’impartir, i les retribucions complementàries
que corresponguin al lloc de treball, exclòs
el component del complement específic per
estadis i qualsevol altre que estigui vinculat a
la condició de funcionari de carrera, o que en
el futur hi pugui estar.
10.2 El professorat especialista contractat
en règim laboral ha de percebre les retribucions que estableixi el Conveni Col·lectiu únic
d’àmbit de Catalunya del personal laboral de
la Generalitat de Catalunya.
10.3 Les retribucions del professorat especialista han de ser proporcionals a la dedicació
horària que estableixi la seva contractació.
Article 11
Drets i obligacions del professorat especialista.
Règim disciplinari
11.1 En tot el que fa referència als drets i
obligacions i el règim disciplinari del professorat
especialista contractat en règim administratiu
és aplicable la normativa vigent per al funcionariat públic docent, sempre que sigui
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compatible amb la naturalesa de la figura de
professor especialista, així com la resta de les
normes que els siguin aplicables.
11.2 Si el professor especialista té un
contracte laboral, en tot el que fa referència a
les condicions del lloc de treball, drets i deures
de la persona contractada i el règim disciplinari,
són aplicables la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el Conveni
Col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya
vigent i l’Estatut dels treballadors.
Article 12
Règim d’incompatibilitats
El professorat especialista està subjecte al
que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei
de l’Administració de la Generalitat.
Disposició addicional
El Departament d’Educació podrà adaptar
els requisits de coneixement pel que fa a l’expressió oral de les llengües catalana i castellana
per al professorat especialista dels crèdits del
cicle formatiu d’interpretació de la llengua de
signes quan, a causa de la seva discapacitat,
no en sigui exigible el coneixement oral. Així
mateix, podrà adaptar els requisits de coneixement de les llengües catalana, castellana i
aranesa per al professorat especialista dels
ensenyaments d’idiomes.
Disposicions transitòries
—1 Els contractes subscrits abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret es regiran pel
Decret 167/2002, d’11 de juny, pel qual es
regula la contractació de professionals com
a professorat especialista en centres públics
d’ensenyament no universitari dependents del
Departament d’Ensenyament, i mantindran
la vigència fins a la finalització del termini
pactat.
—2 Mentre no es modifiqui el Conveni col·
lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal
laboral de la Generalitat de Catalunya per tal
d’incloure en el seu àmbit d’aplicació el professorat especialista, la contractació d’aquest
personal es farà en règim administratiu.
Disposició derogatòria
Es deroga el Decret 167/2002, d’11 de juny,
pel qual es regula la contractació de professionals com a professorat especialista en centres
públics d’ensenyament no universitari dependents del Departament d’Ensenyament.
Disposició final
Es faculta el Departament d’Educació perquè, en l’àmbit de les seves competències,
dicti les normes necessàries per a l’aplicació
i el desplegament del que estableix aquest
Decret.
Barcelona, 7 d’octubre de 2008
José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya
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Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.275.017)

Codi: 08039963.
Concert resultant:
6 unitats, 9 TM, 1 GS, 3 LOG i 5 ED.
(08.267.127)

p. d.

(Resolució EDU/4208/2006, DOGC de
22.12.2006)
Antonio López López
Director dels Serveis Territorials a Lleida
(08.231.002)

RESOLUCIÓ EDU/2954/2008, de 10 de
setembre, de modificació de la Resolució
EDU/1943/2008, de 21 de maig, per la qual es
modifiquen els concerts educatius de centres
docents privats d’educació especial.
Per la Resolució EDU/1943/2008, de 21
de maig (DOGC núm. 5158, de 23.6.2008),
es va modificar el concert educatiu al centre
docent privat d’educació especial Fàsia-Sarrià,
de Barcelona, amb codi 08039963, per a l’ensenyament bàsic d’educació especial i per un
període de 3 anys, per a 6 unitats, 9 TM, 1 GS,
2 LOG, 1 GM i 5 ED. Aquest centre sol·licita la
modificació del concert com a conseqüència
de la jubilació d’un professional de grau mig,
que és d’una categoria a extingir.
D’acord amb l’exposat, cal modificar la resolució esmentada, a proposta de la Direcció
General de Recursos del Sistema Educatiu,
Resolc:
Modificar la Resolució EDU/1943/2008, de 21
de maig, per la qual es modifiquen els concerts
educatius de centres docents privats d’educació
especial, amb efectes a partir de l’inici del curs
escolar 2008-2009, en el sentit que s’especifica
a l’annex d’aquesta Resolució.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 10 de setembre de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
Annex

TM: tutor d’aula.
GS: grau superior.
LOG: logopeda.
ED: educador.
serveis territorials: barcelona i (ciutat).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Fàsia-Sarrià.

RESOLUCIÓ EDU/2955/2008, de 18 d’agost,
per la qual s’autoritza el cessament d’activitats
del centre docent privat Acadèmia Cots, de
Lleida.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
al Departament d’Educació per la senyora Marina Villarreal Lanuza, titular del centre docent
privat Acadèmia Cots, de Lleida, en petició
d’autorització de cessament d’activitats, es
va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa d’aplicació, en concret, la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’educació i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats,

RESOLUCIÓ EDU/2952/2008, de 3 d’oc·
tubre, per la qual la senyora Josefa Beltran
Bertomeu cessa com a directora del Pro·
grama de descentralització del Departament
d’Educació.
Vist el que preveu el Decret legislatiu 1/1997,
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en
un Text únic dels preceptes de determinats textos
legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública i el Decret 2/2005, d’11 de gener, sobre
el règim jurídic del personal eventual de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;
Atès el que disposa l’article 5.c) del Decret
2/2005, d’11 de gener, esmentat;
De conformitat amb les atribucions que
m’han estat conferides,
Resolc:

Resolc:
—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Acadèmia Cots, de Lleida,
les dades bàsiques del qual són:
Municipi: Lleida.
Denominació: Acadèmia Cots.
Codi: 25002741.
Titular: Marina Villarreal Lanuza.
NIF del titular: 40606338E.
El cessament d’activitats té efectes des de
la fi del curs 2007-2008.
—2 Els expedients acadèmics dels alumnes
de Formació Professional Especial es dipositaran a l’IES Escola del Treball, codi 25005442,
de Lleida.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que preveu
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Així mateix, abans del recurs contenciós
administratiu, les persones interessades
poden interposar recurs de reposició davant
l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que disposen
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.
Lleida, 18 d’agost de 2008
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La senyora Josefa Beltran Bertomeu cessa
del lloc eventual de directora del Programa
de descentralització del Departament d’Educació, amb efectes del dia 30 de setembre
de 2008.
Barcelona, 3 d’octubre de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.276.023)

RESOLUCIÓ EDU/2953/2008, de 30 de
setembre, de convocatòria d’eleccions per
renovar els membres dels consells escolars
dels centres públics i privats sostinguts amb
fons públics.
L’article 126.6 de la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’educació, estableix que
correspon a les administracions educatives
regular el procés d’elecció dels membres del
consell escolar dels centres públics. L’article 3
del Decret 317/2004, de 22 de juny, pel qual
es regulen la constitució i la composició del
consell escolar, la selecció del director o de
la directora i el nomenament i el cessament
dels òrgans de govern dels centres docents
públics, regula el procediment d’elecció dels
membres del consell escolar dels centres
públics, i l’article 2.7 n’estableix la renovació,
per meitats, cada dos anys.
L’article 56 de la Llei orgànica 8/1985, de
3 de juliol, reguladora del dret a l’educació,
estableix la composició dels consells escolars
dels centres privats concertats. L’article 5 del
Decret 110/1997, de 29 d’abril, pel qual es
regulen els òrgans de govern i de coordinació
dels centres docents privats acollits al règim de
concerts educatius, estableix la renovació dels
consells escolars per meitats cada dos anys i
el procediment per dur-la a terme.

Full de disposicions i actes administratius

Els articles 18 i 19 del Decret 282/2006, de
4 de juliol, pel qual es regula el primer cicle de
l’educació infantil, estableixen la composició i la
renovació dels consells de participació de les
llars d’infants públiques i privades sufragades
amb fons públics ubicades en municipis en què
l’ajuntament no té delegades les competències
o no n’ha fet una regulació expressa.

—6 Recordar que, en cada centre, la planificació general del procés electoral, les dates
i els horaris dels diversos actes electorals
previstos a la reglamentació ha de ser objecte
de l’adequada publicitat i s’han d’establir els
terminis per tal de fer possible la informació
i la participació de tots els membres dels
sectors afectats.

Data d’adjudicació: 10 de setembre de
2008.

Transcorregut el termini de dos anys des de
la darrera renovació tant en els centres públics
com en els centres privats concertats, escau
anunciar la convocatòria d’eleccions per a la
renovació parcial dels membres dels consells
escolars de centre, en la meitat que en cada
cas correspongui, d’acord amb els decrets
esmentats.

—7 Facultar la Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat i la Direcció General
d’Atenció a la Comunitat Educativa perquè,
en l’àmbit de les seves competències, adoptin les mesures necessàries per a l’execució
d’aquesta Resolució.

Barcelona, 2 d’octubre de 2008

Per tot això, d’acord amb les previsions de
l’article 3 del Decret 317/2004 i de les atribucions que em confereix l’article 5 del Decret
110/1997, i a proposta conjunta de la Direcció
General de Recursos del Sistema Educatiu, de
la Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat i de la Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats,

Resolc:
—1 Convocar eleccions per tal de renovar
la meitat dels membres representants del
professorat, dels pares i mares d’alumnes i
dels i les alumnes en els consells escolars i
consells de participació dels centres privats
sostinguts amb fons públics.
—2 Convocar eleccions a representant del
personal del personal d’administració i serveis
en els centres privats sostinguts amb fons públics en què la plaça corresponent és vacant o
ha de quedar vacant per qualsevol motiu.
—3 Convocar eleccions a representant del
personal d’atenció educativa complementària
en els centres d’educació especial i en els
centres ordinaris amb unitats específiques
d’educació especial quan la plaça corresponent és vacant o ha de quedar vacant per
qualsevol motiu.
—4 Disposar que els directors i directores
dels centres públics convoquin les corresponents eleccions en els termes previstos a l’article 3 del Decret 317/2004, de 22 de juny.

Determinar que el procés electoral en
els centres públics i en els centres privats
sostinguts amb fons públics es dugui a
terme, respectivament d’acord amb les
previsions del Decret 317/2004 i del Decret
110/1997, i s’ajusti, en tots els casos, als
terminis següents:
—5

Inici del procés: no abans del dia 2 de
novembre de 2008.
Constitució de les meses electorals: abans
del dia 12 de novembre de 2008.
Votacions: entre els dies 23 de novembre
i 1 de desembre.
En tot cas, el consell escolar resultant del
procés esmentat ha de quedar constituït
abans del dia 15 de desembre de 2008. La
direcció de cada centre públic i la titularitat de
cada centre privat concertat ha de notificar al
Servei Territorial corresponent la constitució del
consell escolar resultant del procés electoral,
en un termini de 15 dies a comptar a partir
de la data de la seva constitució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC,
d’acord 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 recurs potestatiu de reposició, previ al 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, 30 de setembre de 2008

Contractista: Alquibalat SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 275.389,90 euros, IVA
exclòs (319.452,28 euros, IVA inclòs).

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(08.275.085)

ANUNCI pel qual es fa pública l’adjudicació
definitiva d’un contracte.
En compliment del que estableix l’article 93.2
del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, mitjançant aquest anunci es fa pública la següent
adjudicació definitiva referent a l’expedient de
contractació que s’indica:
Entitat adjudicadora: Departament d’Educació.
Número d’expedient: 2022/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: subministrament d’una
màquina d’impressió offset d’un color per a
cicles formatius d’arts gràfiques de l’IES Escola
del Treball de Barcelona.

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Tipus de contracte: subministrament.

(08.275.011)

Forma: concurs.

ANUNCI pel qual es fa pública l’adjudicació
definitiva d’un contracte.
En compliment del que estableix l’article
138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del Sector Públic, mitjançant aquest
anunci es fa pública la següent adjudicació
definitiva referent a l’expedient de contractació
que s’indica:
Entitat adjudicadora: Departament d’Educació.

Tramitació: ordinària.
Pressupost base de la licitació: 90.000,00
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5120, amb data 28
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 7 de juliol de 2008.
Contractista: Maquinaria Artes Gràficas
Hartmann SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 89.936,00 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2501/08.

Barcelona, 2 d’octubre de 2008

Dependència que tramita l’expedient: Servei
de Contractacions i Subministraments.

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

Objecte del contracte: arrendament, per un
període de 28 mesos, d’edificis prefabricats
recuperables amb destinació a aularis per
al CEIP Màrius Torres de l’Hospitalet de
Llobregat.

(08.275.086)

Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat.
Pressupost base de la licitació: 275.389,90
euros, IVA exclòs (319.452,28 euros, IVA
inclòs).
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ACORD GOV/160/2008, de 30 de setembre,
pel qual es ratifica el nomenament i cessa·
ment d’un membre del Consell de Direcció
del Consorci d’Educació de Barcelona en
representació de la Generalitat.
L’article 9 dels Estatuts del Consorci d’Educació de Barcelona, aprovats pel Decret 84/2002,
de 5 de febrer, estableix que el Consell de

Núm. 1204

Direcció del Consorci es compon del president
o la presidenta, designat/ada pel conseller
d’Educació; del vicepresident o vicepresidenta,
designat/ada per l’alcalde de Barcelona; de cinc
membres en representació de la Generalitat de
Catalunya, i de tres membres en representació
de l’Ajuntament de Barcelona.
Per l’Acord GOV/3/2007, de 16 de gener
(DOGC núm. 4086, de 24.1.2007), es va
ratificar el nomenament de la presidència i
dels membres que formen part del Consell de
Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona
en representació de la Generalitat.
Per Resolució del conseller d’Educació de
22 de setembre de 2008 ha cessat i s’ha
nomenat un membre del Consell de Direcció
del Consorci.
De conformitat amb el que s’ha exposat, a
proposta del conseller d’Educació, el Govern
adopta el següent
Acord:
—1 Ratificar el cessament del senyor Francesc
Vidal i Pla com a membre titular del Consell de
Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona,
en representació de la Generalitat.
—2 Ratificar el nomenament del senyor Camil
Fortuny i Recasens, director general de Recursos del Sistema Educatiu, com a membre
titular del Consell de Direcció del Consorci
d’Educació de Barcelona, en representació
de la Generalitat.

Resolc:
—1 Concedir la beca de col·laboració en tasques d’anàlisi estadística de dades d’avaluació
al Consell Superior d’Avaluació del Sistema
Educatiu a la senyora Ann Elizabeth Wilson.
—2 Designar la senyora Alba Rodríguez Jodar suplent en el cas de revocació o renúncia
de la beca de col·laboració en tasques d’anàlisi
estadística de dades d’avaluació al Consell
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.
—3 L’import d’aquesta beca és de 737,01
euros/mes, que suposa un import màxim de
2.948,04 euros, a càrrec de la posició pressupostària D/480000100/4210 de l’òrgan gestor EN01
del pressupost de la Generalitat de Catalunya per
al 2008, i es farà efectiva a mesos vençuts, amb
les retencions legals corresponents.
—4 Aquesta Resolució es notificarà a les
persones interessades.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva notificació, 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.

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva notificació, 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.

(08.267.080)

Barcelona, 7 d’octubre de 2008

—3 Donar publicitat a aquest Acord al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 30 de setembre de 2008

RESOLUCIÓ EDU/2976/2008, de 7 d’octu·
bre, per la qual es resol la convocatòria pública
per a l’adjudicació d’una beca de col·laboració
en tasques d’anàlisi estadística de dades
d’avaluació al Consell Superior d’Avaluació
del Sistema Educatiu.
Mitjançant l’Ordre EDU/356/2008, de 18
de juliol, es va obrir convocatòria pública per
a l’adjudicació d’una beca de col·laboració
en tasques d’anàlisi estadística de dades
d’avaluació al Consell Superior d’Avaluació
del Sistema Educatiu (DOGC núm. 5180, de
24.7.2008).
Vista la proposta d’adjudicació de la comissió de selecció, de 9 de setembre de 2008,
i d’acord amb el punt 8 de les bases de la
convocatòria,

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.277.046)

RESOLUCIÓ EDU/2977/2008, de 16 de
setembre, per la qual s’extingeix el concert
educatiu del centre docent privat d’educació
especial Montserrat Montero, de Granollers.
Per la Resolució EDU/1671/2007, d’1 de juny
(DOGC núm. 4900, de 8.6.2007), per la qual es
renoven els concerts educatius de centres docents privats d’educació especial, es va aprovar
la renovació del concert del centre docent privat
Montserrat Montero, de Granollers, a partir del
curs 2007/08 per a 20 unitats concertades
ordinàries, 28 tutors, 2 graus superiors, 3 fisioterapeures, 3 logopedes i 14 educadors.

D’altra banda, per la Resolució
EDU/1809/2008, de 15 de maig (DOGC
núm. 5151, de 12.6.2008), s’aprova la disminució del concert educatiu del centre docent
privat Montserrat Montero, de Granollers, en
el sentit de disminuir 4 tutors i 2 educadors,
de manera que el concert resultant era: 20
unitats concertades ordinàries, 24 tutors, 2
graus superiors, 3 fisioterapeutes, 3 logopedes
i 12 educadors.
Atès que per la Resolució EDU/2731/2008,
de 22 d’agost (DOGC núm. 5214, de
12.9.2008), s’autoritza el cessament d’activitats del centre docent privat d’educació especial Montserrat Montero, de Granollers, amb
efectes a la fi del curs 2007/2008, d’acord amb
el que disposa el títol 6 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius, cal
extingir el concert educatiu del centre docent
privat Montserrat Montero, de Granollers, amb
codi 08017888
En conseqüència i a proposta de la
Direcció General de Recursos del Sistema
Educatiu,

Resolc:
—1 Declarar extingit el concert educatiu del
centre Montserrat Montero, de Granollers,
amb codi 08017888, amb efectes a la fi del
curs 2007/2008.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que preveu
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 16 de setembre de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.267.126)
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