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ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació

de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Gestió d’Inversions i Contractaci-
ons.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: (exp. 124/04)

obres de rehabilitació de la façana del col·le-
gi d’educació infantil i primària Àngels Gar-
riga del Vendrell (Baix Penedès).

b) Termini d’execució: 4 mesos.

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

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

—4 Pressupost  base  de  l i c i tac ió :
172.912,74 euros (IVA inclòs), distribuït en
les anualitats següents:

Any 2004: 86.456,37 euros.
Any 2005: 86.456,37 euros.

—5 Garanties
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació empresarial: grup C, com-

plet, categoria D.

—7 Obtenció de documentació i informa-
ció

a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta 3c.

c) Codi postal i localitat: 08021 Bar-
celona.

d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3706.
e) Fax: 93.400.69.77.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-

sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

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

c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament

d’Educació.
Domicili: Via Augusta, 202-226.
Localitat i codi postal: Barcelona, 08021.
Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 18.00

hores i els divendres de 9.00 a 14.00 hores.
Les proposicions també es poden trame-

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
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.

e) Admissió de variants: només les que
facin referència a la reducció de termini.

—9 Obertura de les proposicions:
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i

Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 7 dies naturals després de la fi-

nalització del termini de presentació de
proposicions.

e) Hora: 10 hores.

—10 Despeses de l ’Anunci: l ’ import
d’aquest Anunci serà a càrrec de l’empresa
adjudicatària.

—11 Pàgina web on hi ha la informació re-
lativa a la convocatòria i on es poden obte-
nir els plecs:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/
p01.menu.

Barcelona, 30 de setembre de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.273.113)
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RESOLUCIÓ EDC/2697/2004, de 28 de se-
tembre, per la qual s’implanta un programa
adaptat de garantia social, en un centre
docent públic de Lleida.

L’Ordre ENS/304/2002, d’1 d’agost, per
la qual es regulen els programes adaptats
de garantia social i els programes de for-
mació per a la transició a la vida adulta
destinats a nois i noies amb necessitats
educatives especials, derivades de disca-
pacitats, escolaritzats en centres d’educa-
ció especial o unitats d’educació especial
en centres ordinaris (DOGC núm. 3719, de
13.9.2002), estableix l’ordenació d’aquests
ensenyaments.

L’estudi de l’oferta de places escolars per
a alumnes amb necessitats d’educació es-
pecial aconsella la seva reestructuració per
tal d’adequar-la a les necessitats i al millor
aprofitament dels recursos disponibles;

Atès que es considera convenient la im-
plantació de determinats ensenyaments en
un centre docent públic de Lleida,

Resolc:

—1 Implantar el programa adaptat de ga-
rantia social, en el centre docent públic de
Lleida que es detalla a l’annex d’aquesta
Resolució, amb efectes acadèmics i admi-
nistratius des de l’inici del curs escolar 2004-
2005.

—2 La Direcció General de Centres Do-
cents i la Direcció General de Recursos
Humans adoptaran les mesures necessàri-
es per a l’execució del que disposa aques-
ta Resolució.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia 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 arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 28 de setembre de 2004

P. D. (Resolució 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)

Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

ANNEX

Serveis Territorials a Lleida

Comarca: Segrià.
Municipi: Lleida.
Denominació: institut d’educació secundà-
ria d’Hoteleria i Turisme.
Codi de centre: 25006720.
Ensenyaments que s’implanten: programa
adaptat de garantia social de treball domès-
tic i hoteleria.

(04.271.034)

RESOLUCIÓ EDC/2698/2004, de 27 de se-
tembre, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Teresià, de Tortosa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als serveis territorials corresponents del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Teresià, de Tortosa, en
petició d’autorització d’ampliació d’unitats
del nivell d’educació preescolar, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1537/2003, de 5 de desembre, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels cen-
tres que imparteixen ensenyaments esco-
lars de règim general; el Reial decret 828/
2003, de 27 de juny, pel qual s’estableixen
els aspectes educatius bàsics de l’educa-
ció preescolar, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat Te-
resià, de Tortosa, per ampliació d’unitats del
nivell d’educació preescolar, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-
mini 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 pro-
cediment administratiu comú.

Tortosa, 27 de setembre de 2004

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

Francesc Xavier Vega i Castellví
Director dels Serveis Territorials
a les Terres de l’Ebre

ANNEX

COMARCA DEL BAIX EBRE

Serveis territorials: Terres de l’Ebre.
Municipi: Tortosa.
Localitat: Tortosa.
Codi: 43004372.
Denominació: Teresià.
Adreça: c. Roselló, 31-37.
Titular: Santa Teresa de Jesús, Companyia
de.
NIF: Q5000150B.

S’autoritza l’ampliació d’1 unitat amb ca-
pacitat per 13 llocs escolars del nivell d’edu-
cació preescolar, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2004-2005.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’etapa de l’educació preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educa-
ció infantil de primer cicle.
Composició del centre

Educació preescolar: 4 unitats amb ca-
pacitat per a 54 llocs escolars.

Educació infantil segon cicle: 3 unitats de
parvulari amb capacitat per a 75 llocs es-
colars.

Educació primària:6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 8 unitats
amb capacitat per a 240 llocs escolars.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat de ci-
ències de la natura i salut, amb capacitat
per a 70 llocs escolars i 2 unitats de la
modalitat d’humanitats i ciències socials,
amb capacitat per a 70 llocs escolars.

El gimnàs del centre està situat al carrer
Lamote de Grignon, 24.

(04.271.003)

RESOLUCIÓ EDC/2699/2004, de 27 de se-
tembre, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat La Salle, de Reus.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat La Salle, de Reus, en pe-
tició d’autorització de modificació de l’au-
torització d’obertura, per obertura dels
ensenyaments d’educació infantil, es va
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments escolars de règim gene-
ral, i el Decret 55/1994, de 8 de març, so-
bre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat La
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Salle, de Reus, per obertura dels ensenya-
ments d’educació infantil, en els termes que
s’especifiquen en l’annex d’aquesta Reso-
lució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-
mini 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 pro-
cediment administratiu comú.

Tarragona, 27 de setembre de 2004

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

Josep M. Pallàs i Guasch
Director dels Serveis Territorials a Tarragona

ANNEX

COMARCA DEL BAIX CAMP

Serveis territorials: Tarragona.
Municipi: Reus.
Localitat: Reus
Codi: 43002417.
Denominació: La Salle.
Adreça: pl. de la Pastoreta, 10.
Titular: Germans de les Escoles Cristianes.
NIF: Q0800055F.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
d’educació infantil, amb 9 unitats, amb ca-
pacitat per a 225 llocs escolars.
Composició del centre
Autorització d’obertura a l’inici del curs
2004-2005:

Educació infantil: 9 unitats, amb capaci-
tat per a 225 llocs escolars.

Educació primària: 18 unitats, amb capa-
citat per a 450 llocs escolars.

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 6 unitats

del primer cicle, amb capacitat per a 180
llocs escolars, i 6 unitats del segon cicle,
amb capacitat per a 180 llocs escolars.

Batxillerat:
Amb caràcter transitori i fins a la seva ex-

tinció:
6 unitats amb capacitat per a 210 llocs

escolars, amb la configuració següent: 2 uni-
tats de la modalitat d’humanitats i ciències
socials amb capacitat per a 70 llocs esco-
lars, 2 unitats de la modalitat de ciències de
la natura i la salut amb capacitat per a 70
llocs escolars, i 2 unitats de la modalitat de
tecnologia amb capacitat per a 70 llocs es-
colars.

A partir de l’inici del curs 2006-2007: 6
unitats amb capacitat per a 210 llocs esco-
lars, amb la configuració següent: 2 unitats
de la modalitat d’humanitats i ciències so-
cials amb capacitat per a 70 llocs escolars
i 4 unitats de la modalitat de ciències i tec-
nologia del batxillerat, amb capacitat per a
140 llocs escolars.

(04.271.022)

RESOLUCIÓ EDC/2709/2004, de 28 de se-
tembre, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Nuestra Señora de la Salud,
de Badalona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Nuestra Señora de la Salud,
de Badalona, en petició d’autorització de
canvi de denominació, es va instruir l’expe-
dient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació;
el Reial decret 1537/2003, de 5 de desem-
bre, pel qual s’estableixen els requisits mí-
nims dels centres que imparteixen ensenya-
ments escolars de règim general i el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’au-
torització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat Nu-
estra Señora de la Salud, de Badalona, per
canvi de denominació, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació en el termi-
ni 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 pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 28 de setembre de 2004

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

Jordi Roca i Armengol
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Badalona.
Localitat: Badalona.
Codi: 08000670.
Denominació: Nuestra Señora de la Salud.
Adreça: pg. de la Salut, s/n.
Titular: Arquebisbat de Barcelona.
NIF: Q0800007G.

S’autoritza el canvi de denominació, que
passa a ser Mare de Déu de la Salut.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats amb capacitat

per a 75 llocs escolars.

Educació primària: 8 unitats amb capaci-
tat per a 200 llocs escolars.

Previsió de funcionament:
Educació infantil: 3 unitats amb capacitat

per a 75 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capaci-

tat per a 150 llocs escolars.

(04.271.031)

RESOLUCIÓ EDC/2719/2004, de 29 de se-
tembre, per la qual s’atorga una subvenció
a l’Ajuntament de Barcelona per al finança-
ment, durant el curs 2003-2004, de les pla-
ces d’educació preescolar creades en el
marc del conveni de 6 de juliol de 2001.

La disposició addicional 2.2 de la Llei or-
gànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació, preveu que la creació de
centres docents, els titulars dels quals si-
guin les corporacions locals, es realitzarà per
conveni entre aquestes i l’Administració
educativa.

El conveni de col·laboració de 6 de juliol
de 2001, entre el Departament d’Educació
i l’Ajuntament de Barcelona, per a la crea-
ció de noves places d’educació preescolar
a la ciutat de Barcelona, estableix en la clàu-
sula cinquena el mòdul que el Departament
d’Educació aplicarà per al finançament dels
costos de funcionament de les places que
es creïn en el marc d’aquest conveni.

D’acord amb el capítol IX del text refós
de la Llei de finances públiques de Ca-
talunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre, i a proposta de la Di-
recció General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Atorgar a l’Ajuntament de Barcelona
una subvenció destinada a minorar les quo-
tes del servei d’ensenyament de les places
d’educació preescolar creades en el marc
del conveni de col·laboració signat entre el
Departament d’Educació i l’Ajuntament de
Barcelona, en data 6 de juliol de 2001, per
a la creació de noves places d’educació
preescolar a la ciutat de Barcelona.

L’activitat que se subvenciona és l’esco-
larització corresponent al curs escolar 2003-
2004, d’acord amb l’annex 1, i els endarre-
riments del curs 2002-2003, d’acord amb
l’annex 2.

—2 L’import de la subvenció serà de
1.202,02 euros per alumne matriculat, i s’hi
destinarà un total de 905.541,77 euros, amb
càrrec a l’aplicació EN04 D/460130300/
4222 del pressupost de l’any 2004.

—3 Un cop publicada aquesta Resolució
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
el Departament d’Educació farà una bestreta
del 30% de l’import de la subvenció. La resta
de l’import es lliurarà no més tard del 15 de
novembre, en el moment en què l’Ajunta-
ment de Barcelona trametrà a la Direcció
General de Centres Docents, Servei de
Règim Econòmic, la documentació següent:

Acord del ple de l’Ajuntament pel qual
s’accepta la subvenció.
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Certificació del secretari de la corporació
sobre el cost del servei corresponent al curs
escolar 2003-2004.

Declaració que ni l’Ajuntament de Bar-
celona ni cap organisme d’aquest rep, de
la Generalitat de Catalunya i els seus orga-
nismes autònoms, cap altra subvenció pel
mateix concepte.

—4 La part ic ipació del Departament
d’Educació en el finançament de les places
d’educació preescolar dels centres de titu-
laritat municipal no podrà superar, en cap
cas, la tercera part del cost real del servei
que s’hagi justificat segons la documenta-
ció que consta a l’article anterior.

—5 Els beneficiaris de la subvenció estan
obligats a facilitar tota la informació que els
requereixin els òrgans de control de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya.

—6 Aquesta despesa no té caràcter recur-
rent i queda supeditada a les disponibilitats
pressupostàries del Departament d’Educa-
ció.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia 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 con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament requeriment, abans del recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposa l’article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 29 de setembre de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX 1

Codi: 08061865.
Centre: EEI Valldaura.
Import: 76.929,28 euros.

Codi: 08061816.
Centre: EEI Ciutat de Mallorca.
Import: 75.727,26 euros.

Codi: 08061804.
Centre: EEI Els Tres Tombs.
Import: 75.727,26 euros.

Codi: 08061841.
Centre: EEI La Mar Xica.
Import: 75.727,26 euros.

Codi: 08061828.
Centre: EEI L’Oreneta.
Import: 75.727,26 euros.

Codi: 08061831.
Centre: EEI El Caminet del Besòs.
Import: 75.727,26 euros.

Codi: 08061853.
Centre: EEI El Xalet de la Paperera.
Import: 75.727,26 euros.

Codi: 08060231.
Centre: EEI El Parc de la Pegaso.
Import: 87.747,46 euros.

Codi: 08064261.
Centre: EEI Gràcia.
Import: 13.162,12 euros.

Codi: 08063606.
Centre: EEI El Tren de Fort Pienc.
Import: 75.727,26 euros.

Codi: 08061798.
Centre: EEI L’Arquet.
Import: 75.727,26 euros.

Codi:08064283.
Centre: EEI Portal Nou.
Import: 46.157,57 euros.

ANNEX 2

Codi: 08061798.
Centre: EEI L’Arquet (curs 2002-03).
Import: 75.727,26 euros.

(04.278.119)

RESOLUCIÓ EDC/2710/2004, de 5 d’oc-
tubre, en relació amb el personal eventual
del Departament d’Educació.

Vist el Decret 153/1987, de 4 de març,
sobre el règim jurídic del personal eventual
al servei de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya;

Atès l’Acord del Govern de 7 de gener de
2004 pel qual s’acorda donar publicitat als
nomenaments del personal eventual,

Vista la Resolució ENS/531/2004, de 4
de març, per la qual es dóna publicitat al
nomenament del personal eventual del De-
partament d’Educació, (DOGC núm. 4090,
de 12.3.2004) i la correcció d’errades pu-
blicada al DOGC núm. 4104, d’1.4.2004;

Resolc:

—1 Donar publicitat al nomenament de
personal eventual del Departament d’Edu-
cació que es detalla a continuació:

Cap de la secretaria de la consellera: Sra.
Judit Sans Nadal.

La naturalesa, funcions i retribucions del
lloc són les publicades a la Resolució ENS/
531/2004, de 4 de març, per la qual es dóna
publicitat al nomenament de personal even-
tual del Departament d’Educació (DOGC
núm. 4090, de 12.3.2004) d’acord amb
correcció d’errades publicada al DOGC
núm. 4104, d’1.4.2004.

—2 Donar publicitat als cessaments de
personal eventual del Departament d’Edu-
cació que es detallen a continuació:

El senyor Ramon Simon Campa cessa,
amb data 31 d’agost de 2004, com a as-
sessor de la consellera d’Educació en ma-
tèria d’educació infantil.

El senyor Josep Vallcorba Cot cessa, amb
data 31 d’agost de 2004, com a assessor
de la consellera d’Educació en matèria de
prevenció de riscos laborals.

Barcelona, 5 d’octubre de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.278.121)


