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ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministraments
(exp. 2005.13.130.ecat.0009).

—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, Secció d’Equipaments Educatius i Con-
tractacions.

c) Número d’expedient:
2005.13.130.ecat.0009.

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

ment de material didàctic amb destinació als
centres educatius, segons l’annex del plec
de clàusules administratives particulars.
C.P.A.: 36.3-36.5 i C.P.V.: 30191200-6/
36310000-7/36520000-2.

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

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 411.826,12 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: del 2% del pressupost tipus

de licitació dels materials als quals es licita.
D’acord amb l’article 35.2 del Reial decret

legislatiu 2/2000, de 16 de juny, queden dis-
pensades de constituir garantia provisional
les empreses que el total del pressupost
tipus de licitació dels materials als quals li-
cita sigui inferior a 236.000,00 euros, IVA
exclòs.

Definitiva: del 4% de l’import del material
adjudicat.

—6 Obtenció de documentació i informa-
ció

a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions, Secció d’Equipaments Edu-
catius i Contractacions.

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

c) Localitat: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3758-

3759-3760.
e) Telefax: 93.241.53.27.
f) Data límit d’obtenció de documents i

informació: 29 d’abril de 2005.
g) Internet: http://www.gencat.net/edu-

cacio.

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

de 2005. Es fa constar que si l’últim dia del
termini és festiu, la presentació de proposi-
cions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2 i 7.3 del plec
de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre general del Departament

d’Educació o a les delegacions territorials
del Departament d’Educació.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis dels
serveis territorials del Departament d’Edu-
cació.

Les proposicions també es podran 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 un fax o un tele-
grama durant el mateix dia.

d) Termini durant el qual el licitador esta
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos,
des de l’obertura pública de les ofertes.
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—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i

Contractacions, Secció d’Equipaments Edu-
catius i Contractacions.

b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.

c) Data: 17 de maig de 2005.
d) Hora: 10 h.

—9 Despeses de l’Anunci: l’import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

—10 Presentació de mostres: segons la
clàusula 7.4 del plec de clàusules adminis-
tratives particulars.

—11 Data de tramesa de l’Anunci al
DOUE: 18 de març de 2005.

Barcelona, 21 de març de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.080.056)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministraments
(exp. 2005.13.130.ecat.0008).

—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, Secció d’Equipaments Educatius i Con-
tractacions.

c) Número d’expedient:
2005.13.130.ecat.0008.

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

ment de material per les secretaries i mate-
rial infantil amb destinació a centres educa-
tius, segons l’annex del plec de clàusules
administratives particulars. CPA: 36.12-
36.14, CPV: 36121000-5, 36121161-1 i
36152000-1.

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

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 269.103,80 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: d’acord amb l’article 35.1 del

Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny,
no es necessària la constitució de garantia
provisional, al no superar el pressupost to-
tal de licitació els 236.000,00 euros, IVA
exclòs.

Definitiva: del 4% de l’import del material
adjudicat.

—6 Obtenció de documentació i informa-
ció

a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions, Secció d’Equipaments Edu-
catius i Contractacions

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

c) Localitat: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3758/

3759/3760.
e) Telefax: 93.241.53.27.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 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 fes-
tiu, la presentació de proposicions es pror-
rogarà fins al proper dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2 i 7.3 del plec
de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre general del Departament

d’Educació o als serveis territorials del De-
partament d’Educació.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o als serveis territorials del
Departament d’Educació.

Les proposicions també es podran 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 un fax o un tele-
grama 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.

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

Contractacions, Secció d’Equipaments Edu-
catius i Contractacions

b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.

c) Data: 5 dies hàbils després de la fina-
lització del termini de presentació de pro-
posicions.

d) Hora: 10 h.

—9 Despeses de l’Anunci: l’import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

—10 Presentació de mostres: d’acord
amb la clàusula 7.4 del plec de clàusules
administratives particulars.

Barcelona, 22 de març de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.081.084)

RESOLUCIÓ EDC/910/2005, de 31 de
març, de convocatòria per a la presentació
de sol·licituds per impartir programes de ga-
rantia social durant el curs 2005-2006.

Atesa la necessitat de garantir una oferta
formativa que possibiliti la inserció al món
laboral o bé la reincorporació al sistema edu-
catiu dels joves que no han assolit els ob-
jectius de l’ensenyament obligatori i per tal
d’incorporar a aquesta oferta els projectes
d’altres administracions, entitats o institu-
cions que s’ajustin als plantejaments d’ob-
jectius i continguts que preveu el Decret

123/2002, de 16 d’abril, pel qual s’estableix
l’ordenació general dels programes de ga-
rantia social a Catalunya;

A proposta de la Direcció General de For-
mació Professional i Educació Permanent,

Resolc:

—1 Obrir convocatòria per a la presenta-
ció de sol·licituds per impartir programes de
garantia social durant el curs 2005-2006.

—2 Els programes s’adrecen als joves que
hagin finalitzat el període d’ensenyament
obligatori i no hagin obtingut el títol de gra-
duat en educació secundària.

—3 Les sol·licituds d’autorització per im-
partir programes de garantia social durant
el curs 2005-2006 s’han de presentar al
Departament d’Educació en el termini de 20
dies hàbils comptadors des de l’endemà de
la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

Els impresos de sol·licitud estan a dis-
posició de les persones interessades a la
seu central del Departament d’Educació,
als serveis territorials i a la pàgina web
http://www.gencat.net/educacio.

—4 Poden presentar aquests projectes
formatius totes les administracions locals,
entitats, institucions i centres de formació
privats de l’àmbit territorial de Catalunya,
que disposin d’una infrastructura adient i
d’una trajectòria de formació reconeguda.

—5 A la instància s’ha d’adjuntar el pro-
jecte formatiu i la documentació comple-
mentària establerta en aquest apartat, que
acredita els requisits necessaris per a l’au-
torització:

a) Projecte formatiu:
a.1 Justificació i antecedents. Caracte-

rístiques del col·lectiu a qui va adreçat fent
constar, si és el cas, la possible incorpo-
ració d’alumnat amb necessitats educatives
especials, derivades de discapacitats i
l’adequació de l’oferta formativa al context
productiu i socioeconòmic de l’entorn del
centre. Es poden presentar projectes e-
specíficament adreçats a l’alumnat amb ne-
cessitats educatives especials derivades de
discapacitats o que prevegin la participació
d’alumnes amb aquestes característiques.

a.2 Plantejament: estructura i continguts
formatius, d’acord amb el Decret 123/2002,
incloent-hi la previsió de realitzar pràctiques
formatives en empreses.

a.3 Definició de la competència general
corresponent al perfil professional a desen-
volupar.

a.4 Relació de capacitats i competències
específiques que l’alumne ha de desenvo-
lupar, les quals serveixen de base per ela-
borar el pla d’activitats de les pràctiques en
empresa i per a l’avaluació i certificació fi-
nal.

a.5 Durada, temporització i distribució ho-
rària de les accions a realitzar.

a.6 Nombre de grups i d’alumnes que es
preveu atendre que, en cap cas, pot ser
superior a 16 per cada grup.

En el cas que es tracti del mateix projec-
te formatiu i del mateix perfil professional ja
autoritzat a la Resolució EDC/2359/2004,
de 16 d’agost (DOGC núm. 4216, de
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10.9.2004), no caldrà presentar la documen-
tació corresponent a l’apartat a.1.

b) Informe preceptiu i vinculant emès per
l’òrgan competent del Departament de Sa-
lut sobre el compliment de les condicions
higienicosanitàries de les instal·lacions on es
realitzarà la formació, excepció feta dels
centres que volen impartir programes en les
mateixes instal·lacions on s’imparteixen al-
tres ensenyaments autoritzats pel Departa-
ment d’Educació.

c) Llicència d’activitats i certificat vigent
de solidesa, visat pel col·legi professional
corresponent, excepció feta dels centres
que volen impartir programes en les matei-
xes instal·lacions on s’imparteixen altres
ensenyaments autoritzats pel Departament
d’Educació.

d) Documentació acreditativa segons la
qual el centre disposa d’espais adients per a
realitzar la formació, tant la teòrica com la
pràctica en un àmbit professional, comptant
amb un mínim de 5 m2 per plaça ofertada. És
per això que ha de presentar plànols de les
instal·lacions, on figurin els espais disponibles
per als programes que es volen impartir, així
com la capacitat suficient per al nombre de
places simultànies que es sol·liciten.

e) Documentació acreditativa segons la
qual el centre disposa dels equipaments ne-
cessaris per tal d’impartir la formació. Així
doncs, la memòria de sol·licitud inclou la
descripció del mobiliari i equipament didàc-
tic disponibles.

f) Relació i característiques del personal
previst per al desenvolupament del projec-
te (experiència, titulació, capacitats i conei-
xements per impartir la formació).

Els centres que van presentar la docu-
mentació d’acord amb la Resolució ENS/
625/2004, de 10 de març, de convocatòria
per a la presentació de sol·licituds per im-
partir programes de garantia social durant
el curs 2004-2005 i van impartir programes
de garantia social autoritzats segons la
Resolució EDC/2359/2004, de 16 d’agost,
no han de presentar els documents corres-
ponents als apartats b), c), d) i e), a excep-
ció dels casos següents:

1. Quan algun dels documents aportats
corresponents a l’apartat c) ja no són vigents
actualment, cal presentar-los amb vigència
a la data de la convocatòria.

2. Quan se sol·licita impartir un perfil pro-
fessional de l’àmbit de l’hoteleria o de les
indústries alimentaries, han de presentar
actualitzat el document corresponent a
l’apartat b).

3. Quan l’immoble on s’impartirà el pro-
grama ha sofert algun canvi de titularitat,
d’ubicació o simplement alguna reforma
d’obres menors durant l’any 2004.

—6 Els centres que imparteixin programes
de garantia social durant el curs 2005-2006,
autoritzats segons aquesta convocatòria, es
comprometen a contractar una pòlissa d’as-
segurança d’accidents personals que co-
breixi per a cadascun dels alumnes dels
cursos un capital de 18.030,36 euros en cas
de mort, i de 36.060,73 euros en cas d’in-
validesa, tots dos derivats del risc d’acci-
dents durant el desplaçament, per qualse-
vol mitjà i durant l’assistència als cursos,
inclosa la realització de pràctiques en em-
preses.

—7 Els documents publicitaris que es vul-
guin utilitzar per a la difusió dels programes
autoritzats per al curs 2005-2006, s’han de
presentar prèviament a la Direcció General
de Formació Professional i Educació Perma-
nent per tal d’obtenir el vistiplau del Depar-
tament d’Educació.

—8 Les instàncies de sol·licitud, juntament
amb la documentació requerida, s’han
d’adreçar al director general de Formació
Professional i Educació Permanent i s’han
de presentar a la seu central del Departa-
ment d’Educació o en els seus serveis ter-
ritorials, directament o per qualsevol dels
mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

—9 La Direcció General de Formació Pro-
fessional i Educació Permanent examina ca-
dascuna de les sol·licituds tenint en comp-
te els requisits que estableix aquesta Reso-
lució, la qualitat del projecte formatiu, la
idoneïtat de la implantació del projecte en
la zona sol·licitada, el funcionament del pro-
jecte en cursos anteriors i el compliment dels
requisits de presentació de la documenta-
ció de seguiment i dels resultats. En el ter-
mini de dos mesos a comptar des de la fi-
nalització del termini de presentació de sol·li-
cituds, el director general de Formació
Professional i Educació Permanent autorit-
za els projectes que es poden impartir com
a programes de garantia social durant el
curs 2005-2006, mitjançant la corresponent
resolució que es publicarà al DOGC.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades podran 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 disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, es podrà interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant la consellera
d’Educació, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, o qual-
sevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 31 de març de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.089.029)

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. 51/05)

obres d’ampliació 4 aules (1a. Fase) al col·le-
gi d’educació infantil i primària Mas Clarà
de La Bisbal de l’Empordà (Baix Empordà)

b) Termini d’execució: 4,5 mesos.

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

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

—4 Pressupost base de licitació:
532.195,14 euros (IVA inclòs).

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

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C complet, categoria E.

—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: 13 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 pro-
posicions.

e) Hora: 10 hores.

—10 Despeses de l ’Anunci: l ’ import
d’aquest Anunci serà a càrrec de l’empresa
adjudicatària.
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—11 Pàgina web on hi ha la informació re-
lativa a la convocatòria i on es poden obte-
nir els plecs: http://www.gencat.net/educa-
ció.

Barcelona, 1 d’abril de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.091.091)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0589/05).

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

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

Servei de Gestió d’Immobles i Contractaci-
ons, Secció de Subministraments i Contrac-
tacions.

c) Número d’expedient: 0589/05.

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

nització i realització de colònies d’immersió
en llengua anglesa del programa Orator
(educació primària).

b) Termini d’execució: entre el diumenge
21 d’agost i el dissabte 10 de setembre de
2005.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 252.000,00 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: 5.040,00 euros.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-

ció.

—6 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/

p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 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) Hora límit: de dilluns a dijous 18.00 ho-
res i divendres 14.00 hores.

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

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Regis-

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran 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, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmen-
ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.

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

—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació-Ser-

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies després de l’acaba-

ment del termini de presentació de les pro-
posicions. Si el dia d’obertura de proposi-
cions és dissabte o festiu, el termini es
prorrogarà automàticament fins al següent
dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

—9 Despeses d’anunci :  l ’ import  de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adju-
dicatària.

Barcelona, 1 d’abril de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.090.065)

DECRET 58/2005, de 5 d’abril, de modifi-
cació del Decret 63/2001, de 20 de febrer,
pel qual s’estableix l’ordenació curricular del
grau superior dels ensenyaments de músi-
ca i es regula la prova d’accés a aquests
estudis.

El Decret 63/2001, de 20 de febrer, regu-
la el currículum dels ensenyaments musicals
de grau superior i la seva prova d’accés, i
estableix a l’article 8.3 que l’alumne o l’alum-
na per accedir al tercer curs haurà d’acre-
ditar el domini d’una llengua estrangera a
escollir entre l’alemany, l’anglès, el francès
i l’italià, equivalent al certificat elemental de
l ’Escola Of ic ia l  d’ Id iomes, sense que
aquests ensenyaments formin part del cur-
rículum.

Un cop transcorreguts tres anys des de
la seva entrada en vigor s’ha constatat que
els estudis superiors de música tenen un
currículum d’una gran complexitat, amb una
càrrega horària que impossibilita als alum-
nes realitzar en els dos primers cursos els
estudis necessaris per l’aprenentatge d’una
llengua estrangera en el nivell equivalent al
certificat de cicle elemental de l’Escola Ofi-
cial d’Idiomes.

El Reial decret 617/1995, de 21 d’abril,
pel qual s’estableixen els aspectes bàsics
del currículum del grau superior dels ense-
nyaments de música i regula la prova d’ac-
cés a aquests estudis no prescriu aquest
requisit.

El Departament d’Educació incorporarà la
llengua estrangera com a matèria obligatò-
ria del currículum dels estudis superiors de
música en el marc de les decisions que, pel
conjunt dels estudis universitaris, es pren-
guin al respecte.

En virtut d’això, a proposta de la conse-
llera d’Educació, amb l’informe del Consell
Escolar de Catalunya, d’acord amb el dic-
tamen de la Comissió Jurídica Assessora i
amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic
Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 8 del

Decret 63/2001, de 20 de febrer, pel qual
s’estableix l’ordenació curricular del grau
superior dels ensenyaments de música i es
regula la prova d’accés a aquests estudis,
publicat al DOGC núm. 3340, de 5.3.2002.

Disposició transitòria

Aquesta modificació és d’aplicació a tots
els alumnes que cursen els ensenyaments
de grau superior de música regulats pel
Decret 63/2001.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà
del dia que es publiqui al DOGC.

Barcelona, 5 d’abril de 2005

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.088.098)

ORDRE EDC/125/2005, de 29 de març, de
convocatòria pública per a la concessió
d’ajuts a grups d’alumnes que cursen en-
senyaments postobligatoris en centres d’en-
senyament secundari de Catalunya, per a
la realització de pràctiques en empreses o
institucions d’altres països.

En el marc del conjunt de relacions esco-
la-empresa es realitzen molts projectes d’es-
tades o intercanvis d’alumnes de formació
professional entre diversos països per tal de
dur a terme experiències de pràctiques en
empreses o institucions.

En la majoria dels casos, aquestes expe-
riències no es poden dur a terme per les
dificultats econòmiques dels alumnes per
poder sufragar els costos dels desplaça-
ments i l’estada.
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El Departament d’Educació, amb la fina-
litat de facilitar a l’alumnat el coneixement
de la realitat d’altres països i d’afavorir la
realització de les experiències esmentades,
considera oportú obrir una convocatòria
pública per a la concessió d’ajuts a grups
d’alumnes de centres d’ensenyament se-
cundari postobligatori que organitzin esta-
des o intercanvis per a la realització de pràc-
tiques en empreses de països estrangers.

De conformitat amb el que estableix el ca-
pítol IX del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a
proposta de la Direcció General de Forma-
ció Professional i Educació Permanent,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a la conces-

sió d’ajuts a grups d’alumnes que cursen
ensenyaments postobligatoris en centres
d’ensenyament secundari de Catalunya, per
a la realització de pràctiques en empreses
o institucions d’altres països durant l’any
2005.

Article 2
Aprovar les bases que regeixen aquesta

convocatòria, les quals s’estableixen a l’an-
nex 1 d’aquesta Ordre.

Article 3
Els ajuts esmentats cobriran fins a un mà-

xim del 80% de les despeses derivades de
la realització de les estades o intercanvis.

Es destina a la concessió d’aquests ajuts
un import total màxim de 757.563,00 eu-
ros, dels quals 662.011,00 euros es finan-
çaran a càrrec de la posició pressupostària
D/482130600/4228, i 95.552,00 euros, a
càrrec de la posició pressupostària D/
482130200/4228, del fons 041 i òrgan ges-
tor EN05, del pressupost de la Generalitat
de Catalunya per al 2005.

Article 4
Els beneficiaris estan obligats a facilitar

tota la informació requerida pels òrgans de
control de l’Administració. Per justificar el
compliment de la finalitat per a la qual s’ha
concedit l’ajut, i de l’aplicació dels fons
percebuts per a aquesta finalitat, s’haurà de
seguir el que estableix l’apartat 10 de l’an-
nex 1 d’aquesta Ordre.

Article 5
Es delega en el director general de For-

mació Professional i Educació Permanent la
competència per resoldre aquesta convo-
catòria.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, es podrà interposar re-
curs contenciós administratiu, davant la Sala
contenciosa administrativa del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya, en el termi-
ni de dos mesos a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, de conformitat
amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, es podrà interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la conse-
llera d’Educació, 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, 29 de març de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX 1

Bases

—1 Objecte i finalitat
L’objecte d’aquests ajuts és que l’alum-

nat de l’ensenyament secundari postobliga-
tori realitzi pràctiques en empreses o insti-
tucions ubicades en altres països, amb la
finalitat que conegui la seva realitat sociola-
boral i pugui practicar l’idioma del país
d’acollida i també que guanyi en experièn-
cies en la seva especialització.

—2 Beneficiaris
2.1 Poden ser beneficiaris dels ajuts es-

mentats els grups d’alumnes de centres
públics i privats de Catalunya matriculats a
cicles formatius i batxillerat, així com els ins-
crits en cursos autoritzats pel Departament
d’Educació, que incloguin una activitat
transnacional, que vulguin realitzar pràcti-
ques en empreses o institucions i que tin-
guin coneixements a nivell de conversa d’an-
glès o de l’idioma del país a visitar. El
coneixement de l’idioma s’acreditarà, mit-
jançant les avaluacions realitzades pel pro-
fessorat de llengua estrangera dels alum-
nes que formen el grup.

2.2 També poden sol·licitar els ajuts es-
mentats els grups d’alumnes de centres
docents que formin part d’un programa o
projecte europeu subvencionat per la Unió
Europea, de característiques similars a l’ob-
jecte d’aquesta convocatòria, que organit-
zin intercanvis i que s’acullin a les mateixes
condicions establertes en aquestes bases.

—3 Condicions de les estades o intercan-
vis

3.1 Les estades o els intercanvis s’han
de realitzar durant l’any 2005 i s’han d’or-
ganitzar entre grups d’alumnes dels centres
sol·licitants i centres estrangers que oferei-
xin formació en nivells equivalents, empre-
ses o institucions.

3.2 Els centres docents receptors s’han
de comprometre a fer possible l’acolliment
dels alumnes i a facilitar les empreses per a
la realització de les pràctiques.

3.3 Les estades dels alumnes tindran
una durada de 15 dies com a mínim.

3.4 Es preveu la possibilitat d’estades
o intercanvis individuals, sempre que les ca-
racterístiques del centre o de la zona ho
justifiquin i que, en tot cas, formin part d’un
projecte pedagògic supervisat i presentat

pel centre on estiguin matriculats aquests
alumnes.

3.5 Per a la realització de les estades o
intercanvis s’ha d’elaborar un projecte pe-
dagògic, a desenvolupar d’acord amb el
centre estranger, que estigui relacionat amb
la programació i l’especialitat que cursen els
alumnes.

3.6 La coordinació del projecte es cer-
tificarà a efectes d’innovació educativa per
la Direcció General de Formació Professio-
nal i Educació Permanent, d’acord amb el
que preveu l’Ordre de 4 de novembre de
1994 (DOGC núm. 1979, de 30.11.1994)
sobre procediment de reconeixement dels
estadis de promoció als funcionaris de car-
rera docents no universitaris.

3.7 En cap supòsit la realització de les
pràctiques no comportarà relació laboral o
administrativa.

—4 Sol·licituds
4.1 Les sol·licituds subscrites pel direc-

tor o per la directora del centre s’han d’adre-
çar al director general de Formació Profes-
sional i Educació Permanent i s’han de
presentar al Departament d’Educació, Sub-
direcció General de Programes i Recursos
de la Direcció General de Formació Profes-
sional i Educació Permanent (Via Augusta,
202, 1B, 08021 Barcelona) directament, o
per qualsevol dels mitjans que estableix l’ar-
ticle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les adminis-
t rac ions públ iques i  de l  procediment
administratiu comú.

4.2 Els centres docents han de presen-
tar una sol·licitud per a cada projecte.

4.3 El termini de presentació de les
sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptats
des de l’endemà de la data de publicació
d’aquesta Ordre al DOGC.

—5 Dades de la sol·licitud i documenta-
ció que cal adjuntar

Al model de sol·licitud que figura a l’an-
nex 2 d’aquesta Ordre s’hauran de fer cons-
tar totes les informacions descrites. A més,
s’hi adjuntarà necessàriament la documen-
tació següent:

5.1 Projecte pedagògic amb els objec-
tius de l’estada o l’intercanvi i la programa-
ció de les activitats a realitzar en el qual
s’especifiqui, com a mínim, els següents
punts:

a) Breu referència sobre l’oferta educati-
va i el PEC (Projecte Educatiu del Centre)
del centre que sol·licita l’ajut i les caracte-
rístiques socials i econòmiques del seu
entorn.

b) Tractament de les llengües al centre i
en concret pel que fa a l’alumnat objectiu
de l’estada o intercanvi.

c) Objectius i contingut específics de l’es-
tada a l’estranger dins del programa gene-
ral del curs, així com els resultats que s’es-
peren obtenir.

d) Programa pedagògic per a la prepa-
ració de l’alumnat de Catalunya per partici-
par en l’estada o intercanvi, en el qual s’es-
pecifiquin les activitats encaminades a
apropar-los a la realitat del país a visitar.

e) Calendari de les activitats a desenvo-
lupar en el país d’acollida.

f) Mètodes de seguiment i avaluació pre-
vistos de l’estada formativa i les activitats
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en empreses de l’alumnat català a l’estran-
ger on constin quines eines i documents han
estat utilitzats (quadern seguiment de pràc-
tiques a l’estranger, convenis, document
Europass Formació, etc.).

g) Descripció del centre estranger d’aco-
llida.

h) En el cas que hi hagi reciprocitat i in-
tercanvi d’alumnat amb el centre soci, pro-
grama de l’estada dels estudiants estran-
gers a Catalunya amb indicació tant de les
empreses on realitzaran les pràctiques com
dels sistemes per fer-ne el seguiment, així
com els sistemes d’informació d’alumnat
estranger sobre l’àrea geogràfica on estarà
ubicat, els llocs on es realitzaran les pràc-
tiques, les propostes d’activitats, visites, re-
cepció, etc.

5.2 Escrit on consti:
a) Criteris de selecció de l’alumnat.
b) Elaboració dels materials d’informació.
c) Classes de reforç de llengua estran-

gera (programació).
d) Horari de les activitats de preparació

lingüística i cultural.
5.3 Escrit del director o de la directora

del centre en què accepta el compromís de
realitzar les activitats que comporti l’estada
o l’intercanvi.

5.4 Compromís formal d’acceptació de
les activitats que comporta l’acolliment dels
joves i l’organització del programa a desen-
volupar, signat pel/per la director/a de l’en-
titat, centre docent o empresa estrangera.

5.5 Nom i cognoms, DNI, passaport o
NIE del professorat acompanyant i especi-
alitat o matèria que imparteix.

5.6 Pressupost de l’estada o intercan-
vi, que ha d’incloure:

a) Despeses de viatge de l’alumnat.
b) Despeses de viatge del professorat

acompanyant.
c) Despeses d’allotjament i manutenció.
d) Despeses per les activitats a desen-

volupar en el país d’acollida i que estiguin
relacionades amb el que s’ha descrit en el
projecte pedagògic.

e) Pla de finançament de les despeses de
viatge, allotjament, manutenció i activitats
a desenvolupar en el país d’acollida.

5.7 En el cas que aquest grup d’alum-
nes formi part d’un programa o projecte
europeu, cal especificar l’import de la sub-
venció rebuda de la Unió Europea.

5.8 Certificat del secretari o de la secre-
tària del centre conforme el projecte d’es-
tada o intercanvi ha estat autoritzat pel
Consell Escolar del centre.

—6 Valoració de les sol·licituds
Els projectes presentats seran avaluats

per una comissió de selecció nomenada pel
director general de Formació Professional i
Educació Permanent, que estarà formada
pel subdirector general de Programes i
Recursos, el subdirector general de Planifi-
cació i Organització de la Formació Profes-
sional, el subdirector general de la Inspec-
ció d’Ensenyament, la cap del Servei de
Programes Internacionals de Formació Pro-
fessional, la responsable de l’àrea jurídica i
econòmica de la Direcció General de For-
mació Professional i Educació Permanent, i
un assessor tècnic docent.

Es tindrà en compte en la concessió dels
ajuts:

a) La qualitat del projecte pedagògic, en
funció de la seva adequació a les necessi-
tats de la formació de l’alumnat i a les pos-
sibilitats del centre.

b) Que es realitzi en dos torns, és a dir,
amb reciprocitat i en règim d’intercanvi.

c) Que el model d’allotjament escollit si-
gui el familiar.

d) Que s’utilitzi el document Europass
Formació.

e) L’entorn socioeconòmic del centre.
f) Que per a la realització del viatge s’uti-

litzin els mitjans de transport econòmica-
ment més rendibles.

g) Que l’estada o intercanvi es realitzi en
centres docents situats en regions europe-
es que hagin signat acords de cooperació
amb la Generalitat de Catalunya.

—7 Resolució de la convocatòria
El director general de Formació Professi-

onal i Educació Permanent resoldrà, per de-
legació, aquesta convocatòria en el termini
màxim de 6 mesos, comptats des de l’en-
demà de la finalització del termini de pre-
sentació de les sol·licituds.

En qualsevol cas, les sol·licituds presen-
tades s’entendran desestimades si no hi
recau resolució expressa en el termini de sis
mesos abans esmentat.

—8 Notificació i publicació dels ajuts
La resolució de concessió dels ajuts es

notificarà a les persones interessades i es
publicarà al DOGC, amb indicació de si
exhaureix o no la via administrativa, així com
dels possibles recursos, dels òrgans davant
els quals es poden interposar i dels terminis
per interposar-los.

—9 Documentació justificativa
Els centres, pel que fa als projectes se-

leccionats, una vegada rebuda la notifica-
ció, hauran de presentar a la Subdirecció
General de Programes i Recursos de la Di-
recció General de Formació Professional i
Educació Permanent, en el termini de 15
dies, la següent documentació:

a) Calendari definitiu de realització de l’in-
tercanvi.

b) Relació nominal, amb nom i cognoms,
DNI/NIE i especialitat, de l’alumnat de Ca-
talunya participant.

c) Dades bancàries del centre, amb indi-
cació del NIF, banc, oficina, codi i número
de compte.

d) Nom i raó social de les empreses es-
trangeres on l’alumnat de Catalunya farà les
seves pràctiques o el compromís formal del
centre estranger associat de facilitar les
esmentades dades abans de l’intercanvi.

e) En cas de reciprocitat, relació definiti-
va, amb nom i raó social, de les empreses
de Catalunya on els estudiants estrangers
faran les seves pràctiques.

f) Autorització del pare, la mare o tutor/
a, en cas de l’alumnat menor d’edat.

g) Document acreditatiu de la subscrip-
ció d’una pòlissa d’accidents que cobreixi
el viatge i l’estada a l’estranger del grup.

L’incompliment dels requisits que esta-
bleix la present convocatòria, comportarà
l’exclusió del centre de la participació en el
projecte.

Un cop rebuda la documentació exigida,
el Departament d’Educació procedirà a lliu-

rar als centres beneficiaris una bestreta del
85% de la quantitat concedida per a la re-
alització de l’estada o intercanvi.

—10 Justificació dels ajuts i pagament de-
finitiu

Un cop finalitzada l’estada o intercanvi,
el centre docent haurà de trametre a la Di-
recció General de Formació Professional i
Educació Permanent, en el termini de 30
dies la documentació justificativa següent:

a) Una certificació del director o de la di-
rectora del centre, aprovatòria dels comp-
tes, en què es faci constar la quantitat total
concedida, la correcta aplicació dels fons a
la finalitat subvencionada i que l’import to-
tal de la quantitat rebuda i les despeses
realitzades han estat degudament compta-
bilitzades en el pressupost del centre.

Caldrà justificar-ho mitjançant la presen-
tació de factures o rebuts, originals, que
acreditin el pagament de totes les despe-
ses incloses en el pressupost presentat
d’acord amb l’apartat 5.6. S’adjuntarà una
relació detallada i per conceptes de les fac-
tures i/o rebuts presentats.

b) Una memòria (màxim 25 fulls) de les
pràctiques i activitats realitzades.

Una vegada justificada la subvenció con-
cedida, el Departament d’Educació lliurarà
als centres el 15% restant.

Aquesta justificació s’haurà de presentar,
en tot cas, abans del 15 de desembre de
2005.

—11 Incompliment
La inexactitud de les dades aportades o

l’incompliment per part del beneficiari d’al-
guna de les obligacions que es deriven de
la concessió de la subvenció, podrà donar
lloc a la revocació de l’import atorgat o, si
s’escau, al reintegrament de les quantitats
no justificades i serà motiu d’exclusió en
properes convocatòries.

ANNEX 2

Model de sol·licitud

Logotip del centre

Sr./Sra. (nom i cognoms) director/a del cen-
tre (nom del centre) de (localitat)

Sol·licito:
La participació d’aquest centre en la con-

vocatòria pública per a la concessió d’ajuts
a grups d’alumnes que cursen ensenya-
ments postobligatoris en centres d’ ense-
nyament secundari de Catalunya, per a la
realització de pràctiques en empreses o
institucions d’altres països durant l’any
2005, d’acord amb les dades següents:

Dades del centre:
Nom/Denominació:
NIF:
Adreça:
Codi centre:
Població:
Codi Postal:
Comarca:
Serveis Territorials d’Educació de:
Telèfon:
Fax:
Adreça electrònica:
Públic:
Privat:
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Professor/a coordinador del projecte:
Nom: (nom i cognoms)
DNI, passaport, NIE: (núm.)
Especialitat: (indiqueu-la)

Professor/a responsable del grup d’alum-
nes:
Nom: (nom i cognoms)
DNI, passaport, NIE: (núm.)
Especialitat: (indiqueu-la)

Dades dels alumnes:
Nombre d’alumnes:
Curs/Nivell:
Especialitat:
Número de dies d’estada al país de destí:
Dates previstes per el viatge:

Dades del centre, empresa o institució es-
trangers:
Nom:
Adreça:
Població:
Codi postal:
Regió:
País:
Telèfon:
Fax:
Adreça electrònica:
Persona de contacte:

Documentació que s’adjunta:
a) Projecte pedagògic de l’intercanvi.
b) Informe on consten els punts a, b, c i

d del punt 5.2 de la convocatòria.
c) Escrit del/de la director/a del centre

amb l’acceptació de les activitats.
d) Compromís d’intercanvi del centre es-

tranger.
e) Pressupost desglossat de despeses.
f) Certificat d’autorització del consell es-

colar del centre.

I, per tot això, demano que sigui admesa
aquesta sol·licitud.

Localitat, dia, mes i any

(signatura i segell)

Director general de Formació Professional i
Educació Permanent

(05.088.055)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0590/05).

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

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

Servei de Gestió d’Immobles i Contractaci-
ons, Secció de Subministraments i Contrac-
tacions.

c) Número d’expedient: 0590/05.

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

nització i realització d’estades i cursos de
llengua anglesa o francesa del projecte
Orator a la Gran Bretanya o França (educa-
ció secundària).

b) Termini d’execució: a partir del 27 de
juny i durant el mes de juliol de 2005.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 348.000,00 euros (IVA in-

clòs).

—5 Garanties
Provisional: 6.960,00 euros.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació, Re-
gistre general.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/

p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 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) Hora límit: de dilluns a dijous 18.00 ho-
res, i divendres 14.00 hores.

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

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació, Regis-

tre general.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran 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, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmenta
en el plec de clàusules, durant el mateix dia.

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

—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació, Ser-

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies després de l’acaba-

ment del termini de presentació de les pro-
posicions. Si el dia d’obertura de proposi-
cions és dissabte o festiu, el termini es
prorrogarà automàticament fins al següent
dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

—9 Despeses d’anunci: l’import de l’Anunci
anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

Barcelona, 4 d’abril de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.090.067)
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Els Premis Catalunya d’Educació són l’expressió
del reconeixement social dels mestres i
professors, dels centres educatius, i de les
institucions que s’han significat pel servei a
l’educació i a la societat catalana.

Associacions i
institucions educatives,
podeu presentar les
vostres propostes fins
al 30 de juny.
Hauríem d’aprofitar
aquesta oportunitat per
ressaltar el compromís
de la societat vers
l’ educació.

El lliurament dels premis tindrà lloc el pròxim
mes de novembre al Palau de la Música Catalana.
Consulteu les bases a:
www.gencat.net/educacio/premiscat

Premis
Catalunya
d’Educació
2005


