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l’Ordre EDU/201/2008, de 30 d’abril, per la
qual s’aproven les bases generals de la línia
d’ajuts i subvencions destinada als centres
educatius, les bases específiques dels programes que la integren i s’obre convocatòria
pública per a l’any 2008.

ORDRE EDU/437/2008, d’1 d’octubre,
d’ampliació del termini de justificació de les
subvencions del programa A previst a l’Ordre
EDU/201/2008, de 30 d’abril.

Contra aquesta Ordre, 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 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.

Mitjançant l’Ordre EDU/201/2008, de 30
d’abril (DOGC núm. 5128, de 9.5.2008), es van
aprovar les bases generals de la línia d’ajuts i
subvencions destinada als centres educatius,
les bases específiques dels programes que la
integren i es va obrir la convocatòria pública
per a l’any 2008.
L’Annex 2 de l’Ordre esmentada va recollir
les bases específiques del Programa A: subvencions als centres i escoles d’ensenyament
no universitari de Catalunya que compten
amb grups escolars de música o dansa, per
participar en intercanvis o trobades.
D’acord amb la base 7.1 del programa
A, els centres i escoles beneficiàries hauran
d’acreditar davant la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, no més tard del 15 d’octubre de
2008, que s’han realitzat les actuacions, que
s’han complert els requisits que determina la
resolució de concessió i que l’import de l’ajut
s’ha destinat a les actuacions per a les quals
s’ha concedit.
Atès que la resolució de la convocatòria esmentada s’ha retardat, cal ampliar el termini per
justificar el compliment de l’obligació que estableix la base específica 7.1 del programa A.
Per tot això, i d’acord amb el capítol IX del
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,

Ordeno:
Ampliar fins al dia 26 de novembre de 2008
el termini de justificació de les subvencions
concedides en el marc del Programa A de
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Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs
contenciós administratiu, davant el Conseller
d’Educació, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de 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 qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.
Barcelona, 1 d’octubre de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.280.153)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
EDU/2486/2008, de 25 de juliol, per la qual
es fa pública la segona llista complementària
d’aspirants seleccionats que modifica la Resolució EDU/2462/2007, de 31 de juliol, per
la qual es fan públiques les llistes d’aspirants
que han superat les proves per a la provisió
de places de funcionaris docents (DOGC núm.
5189, pàg. 61386, de 6.8.2008).
Havent observat una errada a la Resolució
esmentada, tramesa al DOGC i publicada al
número 5189, pàgina 61386, de 6.8.2008, es
detalla la correcció:
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A la pàgina 61387, a l’annex 2, on diu:
“Cos de professors d’ensenyament secundari
”Especialitat: Francès
”N: 69 bis
”NIF 046539134Z
”Cognoms i nom: Marta Compte Vidal”,
ha de dir:
“Cos de professors d’ensenyament secundari
”Especialitat: Francès
”N: 70 bis
”NIF: 046539134Z
”Cognoms i nom: Marta Compte Vidal”.

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 de setembre de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Barcelona, 3 d’octubre de 2008
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(08.276.026)

RESOLUCIÓ EDU/2994/2008, de 15 de
setembre, de modificació de la Resolució
EDU/1671/2007, d’1 de juny, per la qual es
renoven els concerts educatius de centres
docents privats d’educació especial.
Per la Resolució EDU/1671/2007, d’1 de
juny (DOGC núm. 4900, de 8.6.2007), es
van renovar 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 van
modificar els concerts educatius de centres
docents privats d’educació especial.
Posteriorment, el centre Delta-Espiga, de
Vilafranca del Penedès, amb codi 08053625,
ha hagut d’escolaritzar uns alumnes plurideficients procedents d’un altre municipi.
Vist l’informe de la Inspecció d’Educació i a
proposta de la Direcció General de Recursos
del Sistema Educatiu,
Resolc:
—1 Modificar la Resolució EDU/1671/2007,
d’1 de juny, per la qual es renoven els concerts
educatius de centres docents privats d’educació especial, incrementant la plantilla del centre
Delta-Espiga, de Vilafranca del Penedès, amb
codi 08053625, amb un tutor i un educador
més. El concert resultant s’especifica a l’annex
d’aquesta Resolució i tindrà efectes a partir
de l’1 de setembre de 2008 i per una durada
de tres anys.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà en el
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

Annex
priv.: unitats concertades ordinàries.
TM: tutor d’aula.
GS: grau superior.
FIS: fisioterapeuta.
LOG: logopeda.
ED: educador.
Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Vilafranca del Penedès (Alt Pe
nedès).
Denominació: Delta-Espiga.
Codi: 08053625.
CR: 7 priv., 10 TM, 1 GS, 2 FIS, 1 LOG, 5
ED.
(08.273.068)

RESOLUCIÓ EDU/2995/2008, de 30 de
setembre, per la qual es modifica la Resolució
EDU/1380/2008, de 29 d’abril, per la qual
s’implanten, se suprimeixen i es traslladen
cicles formatius de formació professional de
grau mitjà o de grau superior en diversos
centres docents públics.
Per la Resolució EDU/1380/2008, de 29
d’abril, publicada al DOGC núm. 5128, de
9.5.2008, per la qual s’implanten, se suprimeixen i es traslladen cicles formatius de formació
professional de grau mitjà o de grau superior
en diversos centres docents públics, es varen
implantar, suprimir i traslladar diversos cicles
formatius de formació professional en centres
docents públics.
L’estudi de les necessitats d’oferta de places
escolars de formació professional específica
aconsella la reestructuració de l’oferta per tal
d’adequar-la a les necessitats i al millor aprofitament dels recursos disponibles.
Per aquest motiu, a proposta del Servei
Territorial a Girona, es considera convenient
la modificació de la Resolució abans esmentada.
D’acord amb el que disposa l’article 3.2
del Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundària i
formació professional de grau superior, aprovat
pel Decret 199/1996, de 12 de juny,

Resolc:
—1 Modificar la Resolució EDU/1380/2008,
de 29 d’abril, per la qual s’implanten, se suprimeixen i es traslladen cicles formatius de
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formació professional de grau mitjà o de grau
superior en diversos centres docents públics,
en els termes que tot seguit s’expliciten:
A l’annex 1, ensenyaments que s’implanten,
pàgina 36200, deixar sense efecte les implantacions següents:
Comarca: Gironès
Municipi: Girona.
Denominació: IES Narcís Xifra i Masmitjà.
Codi de centre: 17004499.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: Documentació sanitària.
Comarca: Selva
Municipi: Blanes.
Denominació: IES Serrallarga.
Codi de centre: 17005662.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Comerç.
A l’annex 2, ensenyaments que se suprimeixen, pàgina 36202, deixar sense efectes
les supressions següents:
Comarca: Gironès
Municipi: Salt.
Denominació: IES Vallvera.
Codi de centre: 17005388.
Ensenyaments que es suprimeixen:
CFPS: Documentació sanitària.
Comarca: Selva
Municipi: Lloret de Mar.
Denominació: IES Ramon Coll i Rodés.
Codi de centre: 17005911.
Ensenyaments que es suprimeixen:
CFPM: Comerç.
A l’annex 3, ensenyaments que es traslladen,
pàgina 36203, afegir els trasllats següents:
serveis territorials d’educació a girona

Comarca: Gironès.
Municipi: Girona.
Denominació: IES Narcís Xifra i Masmitjà.
Codi de centre: 17004499.
Ensenyaments que es traslladen:
CFPS: Documentació sanitària.
S’implanta al centre esmentat el cicle formatiu de formació professional que s’indica a
la vegada que es suprimeix aquest ensenyament de l’IES Vallvera, amb codi 17005388,
de Salt.
Comarca: Selva.
Municipi: Blanes.
Denominació: IES Serrallarga.
Codi de centre: 17005662.
Ensenyaments que es traslladen:
CFPM: Comerç.
S’implanta al centre esmentat el cicle formatiu de formació professional que s’indica a la
vegada que es suprimeix aquest ensenyament
de l’IES Coll i Rodés, amb codi 17005911, de
Lloret de Mar.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà en el
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
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la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdcció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de eposició, previ al recurs
contenciós admnistratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar
de ’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
p. d.

(Resolució EDU/2/2008, de 2.1.2008,
DOGC de 3.1.2008)
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(08.275.020)

RESOLUCIÓ EDU/3015/2008, de 25 de setembre, per la qual es fa pública la concessió
dels Premis Catalunya d’Educació corresponents a l’any 2008.
Mitjançant la Resolució EDU/1423/2008, de
8 de maig, es va obrir convocatòria per a la
concessió dels Premis Catalunya d’Educació,
de reconeixement social a mestres, professores, professors, centres educatius i institucions
impulsores de l’escola catalana, corresponents
a l’any 2008.
L’article 2 del Decret 247/2001, de 12 de
setembre, pel qual es creen els premis, preveu
que la concessió es farà pública mitjançant
resolució del conseller d’Educació.
Per això, atesa la decisió del jurat constituït
per atorgar els premis i amb la conformitat de
les persones, centres educatius i institucions
premiades, i d’acord amb el procediment
que preveu l’Ordre de 18 d’octubre de 2001,
per la qual s’estableixen els requisits legals
per a la concessió dels Premis Catalunya
d’Educació,
Resolc:
—1 Atorgar els Premis Catalunya d’Educació
següents:
a) Premi Marta Mata, en la categoria de
mestres, professores o professors, al senyor
Constantí Sotelo Paradela, en reconeixement
a la seva tasca personal i professional a favor
de l’educació musical, per la seva dedicació a
la docència i motivació de l’alumnat, sobre tot
en les trobades anuals de corals d’educació
secundària de Catalunya, i en reconeixement
a la seva tasca de formador de formadors
i promotor de la música com a assignatura
curricular.
b) En la categoria de centres educatius,
al centre educatiu Jacint Verdaguer, en reconeixement a la innovació pedagògica que ha
suposat l’ús de les tecnologies de la informació
i la comunicació en el procés d’aprenentatge
i en el foment de la competència comunicativa, especialment en l’àmbit de les llengües
estrangeres, i en reconeixement de l’aposta

pel model d’escola integral, inclusiva i ben
relacionada amb l’entorn, que integra dos
centres (un CEIP i un IES) amb un projecte
educatiu conjunt.
c) En la categoria d’institucions, a la xarxa
Coordinació 0-18 dels barris de Sant Pere,
Santa Caterina, la Ribera i Gòtic, per la tasca
de col·laboració i coordinació organitzativa i
pedagògica que porten a terme els centres
educatius d’aquesta zona i que ha significat
la millora en la qualitat de l’educació bàsica i
una oferta educativa equilibrada i cohesionada
socialment.
—2 Els premis consisteixen en un diploma
acreditatiu i en el lliurament de les següents
quantitats: 12.000,00 euros en el Premi Marta
Mata i en la categoria centres educatius, i
6.000,000 euros en la categoria d’institucions,
i es concedeixen per un import total màxim
de 30.000,00 euros, amb càrrec a la posició
pressupostària D/483000100/4240 del centre
gestor EN04 del pressupost de la Generalitat
de Catalunya per a l’any 2008.
Barcelona, 25 de setembre de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.266.067)

ANUNCI pel qual es fan públiques diverses
adjudicacions definitives de contractes.
En compliment del que estableix l’article
93.2 del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny,
mitjançant aquest anunci es fan públiques les
següents adjudicacions definitives referents als
expedients de contractació que s’indiquen:
Entitat adjudicadora: Departament d’Educació.
Número d’expedient: 1037/08.

Dependència en la qual es tramita l’expedient: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura
de mòduls prefabricats al CEIP Pompeu Fabra
d’Anglès (Selva).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 65.638,90
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5110, amb data 14
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 23 de maig de 2008.
Contractista: General de Construcció i Serveis
Orvex, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 62.685,15 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 1117/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: Departament d’Educació. Servei de
Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura
de mòduls prefabricats al CEIP Sant Jordi de
Maçanet de la Selva (Selva)..
Tipus de contracte: obra.
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Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 90.032,96
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOGC núm.: 5117, amb data 23
d’abril de 2008.

Data d’adjudicació: 23 de maig de 2008.

Contractista: General de Construcció i Serveis
Orvex, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 83.911,47 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 1122/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: Departament d’Educació. Servei de

Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura
de mòduls prefabricats al SES de Sant Martí
de Sarroca (Alt Penedès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 156.095,18
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5117, amb data 23
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 14 de maig de 2008.
Contractista: Teyco, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 143.295,37 euros,
IVA inclòs.

Número d’expedient: 1166/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: Departament d’Educació . Servei de

Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura
de 3 mòduls prefabricats a l’IES Nou de Sant
Vicenç de Montalt (Maresme).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 185.546,21
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5120, amb data 28
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 21 de maig de 2008.
Contractista: Asfaltos y Acabados, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 166.991,59 euros,
IVA inclòs.
Barcelona, 30 de setembre de 2008
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(08.276.024)

ANUNCI pel qual es fan públiques diverses
adjudicacions definitives de contractes.
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 fan públiques les següents adjudicacions definitives referents als expedients de
contractació que s’indiquen:
Entitat adjudicadora: Departament d’Educació
Número d’expedient: 1436/08.
Dependència que tramita l’expedient: Servei
de Contractacions i Subministraments
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Objecte del contracte: obres d’implantació de
3 mòduls prefabricats a l’IES Segur de Calafell
de Segur de Calafell (Baix Penedès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat.
Pressupost de licitació: 130.171,95 € IVA
exclòs ( 151.672,26 €, IVA inclòs)
Data d’adjudicació: 8 de juliol de 2008.
Contractista: Vicsan Torredembarra, SA.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 117.676,75 euros, IVA
exclòs (136.505,03 euros, IVA inclòs)
Número d’expedient: 1442/08.

Dependència que tramita l’expedient: Servei
de Contractacions i Subministraments
Objecte del contracte: obres d’infraestructura
de 2 mòduls prefabricats al CEIP Nou Almeda
de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat
Pressupost de licitació: 169.921,14 € IVA
exclòs ( 197.108,52 €, IVA inclòs)
Data d’adjudicació: 7 de juliol de 2008.
Contractista: Gestió i Construcció Roig
Crespo, SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola
Import d’adjudicació: 169.921,14 euros, IVA
exclòs (197.108,52 euros, IVA inclòs)

Número d’expedient: 1537/08.

Dependència que tramita l’expedient: Servei
de Contractacions i Subministraments
Objecte del contracte: obres d’adequació de la primera i segona planta del CEIP
Menéndez Pidal de l’Hospitalet de Llobregat
(Barcelonès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Pressupost de licitació: 309.367,14 € IVA
exclòs ( 358.865,88 €, IVA inclòs)
Publicat al DOGC núm.: 5156, amb data 19
de juny de 2008.
Data d’adjudicació: 8 d’agost de 2008.
Contractista: Rehac,SA.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 281.493,10 euros, IVA
exclòs (326.532,00 euros, IVA inclòs)
Número d’expedient: 1538/08.

Dependència que tramita l’expedient: Servei
de Contractacions i Subministraments
Objecte del contracte: obres d’adequació i
ampliació del CEIP Montserrat de Sant Just
Desvern (Baix Llobregat).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Pressupost de licitació: 654.363,30 € IVA
exclòs ( 759.061,43 €, IVA inclòs)

Publicat al DOGC núm.: 5156, amb data 19
de juliol de 2008.
Data d’adjudicació: 30 de juliol de 2008.
Contractista: Rehac,SA i Construcciones F.
Munné, SA, UTE.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 601.686,21 euros, IVA
exclòs (697.959,00 euros, IVA inclòs)
Número d’expedient: 1550/08.

Dependència que tramita l’expedient: Servei
de Contractacions i Subministraments
Objecte del contracte: obres de remodelació
d’espais del parvulari al CEIP Antoni Ubach i
Soler de Terrassa (Vallès Occidental).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat.
Pressupost de licitació: 121.380,50 € IVA
exclòs ( 140.801,37 €, IVA inclòs)
Data d’adjudicació: 5 d’agost de 2008.
Contractista: Asfaltos y Acabados, SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 117.739,33 euros, IVA
exclòs (136.577,33 euros, IVA inclòs)
Barcelona, 30 de setembre de 2008
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(08.276.025)
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