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Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del centre docent privat Joan XXIII, de l’Hospitalet
de Llobregat, en petició de supressió de
l’etapa d’educació preescolar, reducció de
la capacitat de l’etapa d’educació infantil,
reducció d’unitats i de la capacitat dels ensenyaments de batxillerat, supressió i
autorització de cicles formatius de grau mitjà
i superior, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat 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 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 imparteixen ensenyaments escolars de règim general; el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre
el règim d’autorització dels centres docents
privats; el Reial decret 362/2004, de 5 de
març, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional específica i
el Reial decret 777/1998, de 30 d’abril, pel
qual es desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional a l’àmbit del sistema educatiu,

Resolc:
RESOLUCIÓ EDC/2680/2005, de 14
de setembre, per la qual es fa pública l’adjudicació definitiva de diversos
contractes d’obres. (DOGC núm. 4476,
de 26.9.2005). ...................................... 1235

RESOLUCIÓ EDC/2625/2005, de 10
d’agost, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Joan XXIII, de l’Hospitalet de
Llobregat.
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—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Joan
XXIII, de l’Hospitalet de Llobregat, per supressió de l’etapa d’educació preescolar,
reducció de la capacitat de l’etapa d’educació infantil, reducció d’unitats i de la capacitat dels ensenyaments de batxillerat, supressió i autorització de cicles formatius de
grau mitjà i superior, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.

Full de disposicions i actes administratius

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Barcelona, 10 d’agost de 2005
P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Jaume Pallarols i Rusca
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

ANNEX
COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Codi: 08018871.
Denominació: Joan XXIII.
Adreça: av. Mare de Déu de Bellvitge, 100110.
Titular: Fundació Joan XXIII.
NIF: G58777889.
S’autoritza la supressió de l’etapa d’educació preescolar, amb 3 unitats amb capacitat per a 41 llocs escolars, amb efectes a
partir de la fi del curs 2004-2005.
S’autoritza la reducció la capacitat de
l’etapa d’educació infantil en 4 llocs escolars, amb efectes a partir de la fi del curs
2004-2005.
S’autoritza la reducció de la capacitat dels
ensenyaments de batxillerat en 17 llocs escolars, amb efectes a partir de la fi del curs
2004-2005.
S’autoritza la reducció dels ensenyaments
de batxillerat, en 1 unitat amb capacitat per
a 33 llocs escolars, amb efectes a partir de
la fi del curs 2004-2005.
S’autoritza la supressió del cicle formatiu
de grau superior d’anàlisi i control, de la
família de química, amb 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars, amb efectes
a partir de la fi del curs 2004-2005.
S’autoritza la supressió del cicle formatiu
de grau superior de documentació sanitària, de la família de sanitat, amb 1 unitat amb
capacitat per a 30 llocs escolars, amb efectes a partir de la fi del curs 2004-2005.
S’autoritza l’obertura del cicle formatiu de
grau mitjà de conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural, de la família
d’activitats físiques i esportives, amb 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2005-2006.
S’autoritza l’obertura del cicle formatiu de
grau mitjà d’explotació de sistemes informàtics, de la família d’informàtica, amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2005-2006.
S’autoritza l’obertura del cicle formatiu de
grau superior d’agències de viatges, de la
família d’hoteleria i turisme, amb 1 grup amb
capacitat per a 30 llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici del curs 2005-2006.

S’autoritza l’obertura del cicle formatiu de
grau superior d’informació i comercialització turístiques, de la família d’hoteleria i
turisme, amb 1 grup amb capacitat per a
30 llocs escolars, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2005-2006.
Composició del centre
Autorització d’obertura
Educació infantil: 6 unitats amb capacitat
per a 146 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb capacitat per a 300 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 17 unitats amb capacitat per a 510 llocs escolars.
Batxillerat: 7 unitats en les modalitats en
les modalitats de ciències i tecnologia i d’humanitats i ciències socials, amb capacitat
per a 230 llocs escolars.
Amb caràcter transitori i fins a la seva extinció: 7 unitats en les modalitats de ciències de la naturalesa i la salut, d’humanitats
i ciències socials i tecnologia, amb capacitat per a 230 llocs escolars.
Formació professional de grau mitjà
Família d’administració
Cicle formatiu de gestió administrativa,
amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars.
Família de comerç i màrqueting
Cicle formatiu de comerç, amb 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars.
Família d’electricitat i electrònica
Cicle formatiu d’equips i instal·lacions
electrotècniques, amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs escolars.
Família de química
Cicle formatiu de laboratori, amb 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars.
Família d’activitats físiques i esportives
Cicle formatiu de conducció d’activitats
fisicoesportives en el medi natural, amb 1
grup amb capacitat per a 30 llocs escolars.
Família d’informàtica
Cicle formatiu d’explotació de sistemes informàtics, amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars.
En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.
Formació professional de grau superior
Família d’activitats físiques i esportives
Cicle formatiu d’animació d’activitats físiques i esportives, amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs escolars.
Família d’administració
Cicle formatiu d’administració i finances,
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars.
Família d’electricitat i electrònica
Cicle formatiu de sistemes de telecomunicació i informàtics, amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars.
Família d’informàtica
Cicle formatiu d’administració de sistemes
informàtics, amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars.
Família d’hoteleria i turisme
Cicle formatiu d’agències de viatges, amb
1 grup amb capacitat per a 30 llocs escolars.
Cicle formatiu d’informació i comercialització turístiques, amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs escolars.
En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.
(05.206.014)
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RESOLUCIÓ EDC/2626/2005, d’1 de setembre, per la qual s’autoritza l’obertura del centre
docent privat de dansa Escola de Dansa Mercè Panosa, de Calella.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel promotor del
centre docent privat de dansa Escola de
Dansa Mercè Panosa, de Calella, en petició
d’autorització d’obertura, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret 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 sistema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació;
el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats, i el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa,
Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat de dansa Escola de Dansa Mercè Panosa, de Calella, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 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, 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 la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 1 de setembre de 2005
P. D.

(Resolució EDC/1526/2004,
DOGC d’1.6.2004)
Jaume Pallarols i Rusca
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)
ANNEX

COMARCA DEL MARESME

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Calella.
Localitat: Calella.
Codi: 08064246.

Núm. 1065

Denominació: Escola de Dansa Mercè Panosa.
Adreça: c. Monturiol, 67.
Titular: Mercè Panosa i Coll.
NIF: 36569660M.
S’autoritza l’obertura del centre docent
privat de dansa Escola de Dansa Mercè
Panosa, de Calella, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2005-2006.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Capacitat simultània per a 20 llocs escolars.
(05.235.066)

RESOLUCIÓ EDC/2627/2005, de 5 de setembre, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Mare de Déu del Carme, de
Berga.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del centre docent privat Mare de Déu del Carme,
de Berga, en petició d’autorització de canvi
de denominació, es va instruir l’expedient
corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat 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 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 imparteixen ensenyaments escolars de règim general 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’autorització d’obertura del centre docent privat
Mare de Déu del Carme, de Berga, per canvi
de denominació, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

ANNEX

ha de dir:

COMARCA DEL BERGUEDÀ

“Composició del centre
”Autorització d’obertura
”Educació preescolar:
”3 unitats amb capacitat per a 36 llocs
escolars”.

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Berga.
Localitat: Berga.
Codi: 08014656.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Adreça: c. Cervantes, 34.
Titular: Fundació Privada Educativa Vedruna-Barcelona.
NIF: G62894043.
S’autoritza el canvi de denominació, que
passa a ser Vedruna-Berga.
Composició del centre
Autorització d’obertura
Educació preescolar:
6 unitats amb capacitat per a 82 llocs escolars.
Educació infantil:
6 unitats amb capacitat per a 150 llocs
escolars.
Educació primària:
12 unitats amb capacitat per a 300 llocs
escolars.
(05.235.070)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
EDC/1814/2005, de 6 de juny, per la qual
s’autoritza l’obertura del centre d’educació
preescolar Vedruna, de Vic (DOGC núm.
4409, pàg. 17961, de 20.6.2005).
Havent observat una errada al text de la
Resolució EDC/1814/2005, de 6 de juny,
tramès al DOGC i publicat al núm. 4409,
pàg. 17961, de 20.6.2005, se’n detalla
l’oportuna correcció:
A l’annex de la Resolució, on diu:
“Titular: Llar d’Infants Vedruna Germanes
Carmelites Caritat.
NIF: Q0800805D.”,
ha de dir:
“Titular: Carmelites de la Caritat.
NIF: Q0800398J.”.
Barcelona, 26 d’agost de 2005
Ramon Martínez i Deu
Secretari general
(05.220.125)

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre general de Centres Docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
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 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 5 de setembre de 2005

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
EDC/1817/2005, de 6 de juny, per la qual
s’autoritza l’obertura del centre d’educació
preescolar Paf, El Drac Màgic, de l’Hospitalet de Llobregat (DOGC núm. 4409, pàg.
17962, de 20.6.2005).
Havent observat una errada al text de la
Resolució EDC/1817/2005, de 6 de juny,
tramès al DOGC i publicat al núm. 4409,
pàg. 17962, de 20.6.2005, se’n detalla
l’oportuna correcció:
A l’annex de la Resolució, on diu:

P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Jaume Pallarols i Rusca
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

“Composició del centre
”Autorització d’obertura
”Educació preescolar:
”4 unitats amb capacitat per a 36 llocs
escolars. ”,
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Barcelona, 2 de setembre de 2005
Ramon Martínez i Deu
Secretari general
(05.244.035)

RESOLUCIÓ EDC/2663/2005, de 13 de setembre, per la qual es convoca la pròrroga
dels plans estratègics que finalitzen el curs
2005-2006.
El Decret 132/2001, de 29 de maig, pel
qual es regulen els plans estratègics dels
centres docents sostinguts amb fons públics, estableix a l’article 1.1 que la durada
del pla estratègic és de quatre cursos consecutius i també preveu, a l’article 6, que
els centres puguin proposar un nou pla estratègic un cop hagi finalitzat el període de
vigència del pla estratègic i se n’hagin avaluat els resultats.
El curs 2005-2006 finalitza el pla estratègic dels centres autoritzats per al període
2002-2006 mitjançant la Resolució d’11 de
desembre de 2001, per la qual s’autoritzen
plans estratègics dels centres docents de
Catalunya sostinguts amb fons públics per
al període 2002-2006 (DOGC núm. 3541, de
27.12.2001), modificada per la Resolució
ENS/176/2002, de 25 de gener, per la qual
s’inclouen dos centres en l’annex de la Resolució d’11 de desembre de 2001 (DOGC
núm. 3570, de 7.2.2002), per la Resolució
ENS/1764/2002, de 12 de juny, de modificació de la Resolució d’11 de desembre de
2001 (DOGC núm. 3662, de 21.6.2002) i per
la Resolució ENS/28/2004, de 13 de gener,
per la qual s’autoritzen els plans estratègics
dels centres docents de Catalunya sostinguts
amb fons públics per al període 2004-2008
i se suprimeix un pla estratègic (DOGC núm.
4052, de 20.1.2004).
Les resolucions de convocatòria d’autorització dels plans estratègics dels centres
docents sostinguts amb fons públics es
publiquen amb una anticipació tal que possibiliti tant la selecció i publicació dels nous
plans estratègics, com la gestió de la resta
d’actuacions administratives necessàries.
La resolució de convocatòria dels nous
plans es duu a terme a l’inici del curs precedent i, per tant, cal tenir en compte la
situació dels centres que finalitzen el pla
estratègic durant aquell curs, i tenen perspectives de continuïtat del mateix, si bé
encara no poden formular un nou pla estratègic que reculli l’experiència de l’anterior i
incorpori les dades de la seva avaluació, i
demanar-ne l’autorització, atès que el vigent
no ha estat avaluat. Altra situació és la dels
centres que presentin sol·licitud per a un pla
diferent, la qual es tramita d’acord amb la
convocatòria anual.

Full de disposicions i actes administratius

Per tant, a proposta de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa,

Resolc:
—1 Convocatòria i participants
S’obre la convocatòria d’autorització de
pròrroga, per al curs 2006-2007, de plans
estratègics que finalitzen el curs 2005-2006.
—2 Sol·licitud de pròrroga
2.1 La sol·licitud de pròrroga l’ha de demanar l’equip directiu i l’ha d’aprovar el
claustre de professors i el consell escolar
del centre.
2.2 La sol·licitud s’ha de presentar,
abans del 15 d’octubre 2005, adreçada a
la Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa, mitjançant un escrit o bé per
correu electrònic a l’adreça electrònica
dgoie@pie.xtec.es. El centre trametrà simultàniament una còpia de la sol·licitud, per
correu electrònic, al seu servei territorial.
2.3 El director dels serveis territorials comunicarà, a la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa, les seves observacions en relació amb les sol·licituds de
pròrroga de plans estratègics, abans del 15
de novembre de 2005.
—3 Publicació
La consellera d’Educació resoldrà, a proposta de la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa, les sol·licituds de pròrroga i farà pública la resolució corresponent.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, 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 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 qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 13 de setembre de 2005
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació
(05.255.060)

En el curs 2005-2006 es comencen a implantar, en centres de titularitat de la Generalitat de Catalunya, els ensenyaments de
règim especial de tècnic o tècnica d’esport,
per la qual cosa cal determinar els criteris
d’admissió.
La Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació, regula, a
la disposició addicional cinquena, els criteris de prioritat en l’admissió d’alumnat per
accedir als centres docents en els ensenyaments sufragats amb fons públics quan
aquests centres no disposin de places suficients per atendre la seva demanda.
El Decret 252/2004, d’1 d’abril, publicat
al DOGC núm. 4105, de 2.4.2004, estableix
el procediment d’admissió de l’alumnat als
centres docents en els ensenyaments sufragats amb fons públics, dins dels quals no
s’inclouen els ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d’esport.
Cal doncs regular els processos d’admissió de l’alumnat en els ensenyaments de
tècnic o tècnica d’esport en els centres de
titularitat de la Generalitat de Catalunya, per
al curs 2005-2006.
Els ensenyaments de règim especial de
tècnic o tècnica d’esport s’organitzen en
dos nivells. Per accedir al primer nivell cal
haver superat una prova de caràcter específic. Per accedir al segon nivell cal haver
superat, en tots els casos, el primer nivell i,
quan estigui establerta, cal haver superat
una prova de caràcter específic. La possibilitat de convocar i realitzar proves específiques, en algunes modalitats esportives,
està condicionada a l’existència de condicions climatològiques adequades. Aquesta
organització en dos nivells consecutius i
l’existència de la prova específica fa que
sigui necessari establir dos períodes d’inscripció, un a l’inici de curs per al primer nivell
i un altre quan cada centre ho determini en
funció de la modalitat, per al segon nivell.
Diverses característiques dels ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d’esport fan que el flux d’alumnat del
primer al segon nivell pugui ser força variable: la condició necessària de superar el
primer nivell; les possibilitats d’accés al
segon nivell mitjançant la convalidació o homologació amb altres estudis; l’estructura
d’un primer nivell comú a diversos títols que
dóna accés als respectius segons nivells i
la durada relativament curta de cada nivell.
La gestió d’aquest flux d’alumnat correspon
a cada centre, el qual, per tal d’optimitzar
els recursos materials i humans esmerçats
i sense increment de la dotació prevista, ha
de poder fer, si cal, dins del mateix curs
acadèmic, noves ofertes formatives tant del
primer com del segon nivell dels ensenyaments que tingui implantats.
Per tot això,

RESOLUCIÓ EDC/2664/2005, de 14 de setembre, per la qual s’aproven les normes de
preinscripció i matrícula de l’alumnat als
centres de titularitat de la Generalitat de
Catalunya, per al curs 2005-2006, en els
ensenyaments de règim especial de tècnic
o tècnica d’esport de totes les modalitats
esportives.

2005-2006, en els ensenyaments de règim
especial de tècnic o tècnica d’esport de
totes les modalitats esportives.
Article 2. Oferta de places escolars
2.1 Els corresponents serveis territorials del Departament d’Educació comuniquen als centres sufragats amb fons públics,
abans de l’inici del període de preinscripció, la composició inicial de grups per aquest
tipus d’ensenyaments, en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Resolució.
2.2 El nombre de places escolars per a
cada curs és el que es deriva dels grups
assignats, amb l’aplicació de la relació
d’alumnat-aula 1/35 que estableix l’article
30 del Decret 169/2002, d’11 de juny, per
el qual s’estableix l’ordenació general dels
ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic
d’esport i tècnic superior d’esport (DOGC
núm. 3660, de 19.6.2002), amb caràcter
general, llevat dels centres i zones en els
quals el Departament d’Educació, per resolució del director o la directora dels serveis
territorials, hagi establert una ràtio diferent.
2.3 L’alumnat que hagi de romandre un
any més en un curs determinat s’escolaritza al mateix centre, si aquest continua oferint els ensenyaments corresponents, llevat
que manifesti la seva voluntat en sentit
contrari.
2.4 No es farà cap reserva amb caràcter general, però per resolució del director
o la directora dels serveis territorials es
podrà establir reserva de places per als
esportistes d’alt nivell en la mateixa especialitat esportiva o per atendre millor l’alumnat amb necessitats educatives específiques.
2.5 Les reserves són únicament efectives mentre duri el procés de preinscripció,
que es considera acabat en el moment en
què es procedeix a l’assignació de places
amb caràcter definitiu.
2.6 Amb anterioritat a l’inici del procés
de preinscripció, el Departament d’Educació ha d’informar de l’oferta d’ensenyaments
sufragats amb fons públics a Catalunya
objecte d’aquesta Resolució. Aquesta informació es fa pública i es pot consultar als
centres docents, als serveis territorials, a les
pàgines web del Departament d’Educació
(http://www.gencat.net/educacio), al portal
de l’Administració Oberta de Catalunya
(http://www.cat365.net), i altres mitjans de
difusió que el Departament d’Educació determini.
Article 3. Modificació de l’oferta de places
escolars
El nombre de grups es pot modificar per
la Direcció General de Centres Educatius a
la vista de les dades de preinscripció i de
les necessitats d’escolarització. La relació
d’alumnat admès es fa d’acord amb l’oferta i els grups definitivament assignats. Les
modificacions, si s’escau, es comuniquen i
es fan públiques pels mateixos mitjans que
l’oferta inicial.

Resolc:
Article 1. Àmbit d’aplicació
Aquesta Resolució és d’aplicació a l’admissió de l’alumnat als centres de titularitat
de la Generalitat de Catalunya, per al curs
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Article 4. Informació
Els centres han d’informar sobre els aspectes relacionats a l’article 4 del Decret
252/2004, d’1 d’abril, i en tot cas informaran sobre:
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a) L’oferta d’ensenyaments sufragats
amb fons públics del centre i l’oferta de llocs
escolars vacants en cadascun d’aquests.
b) L’àrea territorial de proximitat del centre per a aquests ensenyaments i, si escau,
l’adscripció del centre a altres centres docents per a la continuïtat dels estudis.
c) El projecte educatiu, els criteris generals de prioritat en l’admissió de l’alumnat i,
si s’escau, els criteris específics d’admissió
establerts normativament pels ensenyaments que ofereixi el centre.
d) El règim de finançament mitjançant
preu públic dels ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d’esport de les
diferents modalitat esportives.
Aquesta informació es farà pública en el
tauler d’anuncis del centre i mitjançant tots
els sistemes d’informació pública de què
aquest disposi.
Article 5. Calendari i procés de preinscripció
5.1 El procés de preinscripció s’inicia
amb la presentació de sol·licituds i finalitza
amb la publicació de les relacions d’alumnat admès. En l’àmbit d’aplicació d’aquesta Resolució, els períodes de preinscripció
per a l’admissió de l’alumnat d’aquests ensenyaments són els que figuren a l’annex 1.
Qualsevol sol·licitud d’admissió per al curs
2005-2006 presentada abans de l’inici
d’aquests períodes té la consideració de
nul·la.
5.2 La sol·licitud d’admissió es formalitza, dins els períodes indicats, en l’imprès que es troba a disposició dels sol·licitants als centres docents, als serveis
territorials del Departament d’Educació i en
el catàleg de models de documents del sistema d’atenció al ciutadà (SAC) a l’adreça
http://www.gencat.net/educacio.
5.3 Per poder ser admès o admesa per
primera vegada en un centre per cursar ensenyaments sufragats amb fons públics, cal
presentar un imprès de sol·licitud d’admissió. També cal presentar sol·licitud d’admissió si s’està cursant o s’ha cursat un cicle
formatiu, a la formació professional específica, encara que s’imparteixin al mateix
centre on s’està matriculat.
La presentació de més d’una sol·licitud
per accedir al mateix tipus d’ensenyaments,
comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.
5.4 La sol·licitud s’ha de presentar al
centre demanat en primer lloc, als serveis
territorials o a les oficines territorials del
Departament d’Educació. Quan l’òrgan receptor de la sol·licitud no sigui el centre demanat en primer lloc, cal trametre-la immediatament a aquest centre.
En tots els casos l’entitat receptora ha de
lliurar al sol·licitant una còpia datada i segellada, acreditativa de la presentació.
5.5 Els centres docents sufragats amb
fons públics han d’aportar les dades relatives a la preinscripció d’acord amb el procediment que el Departament d’Educació
estableix.
5.6 La documentació acreditativa de les
circumstàncies que es puguin al·legar a la
sol·licitud d’admissió a efectes d’aplicació
del barem, la relació de la qual es recull a
l’annex 2, s’ha d’aportar dins el període de
presentació de sol·licituds de preinscripció.

La no-acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud d’admissió, dins el termini establert, implica que
el criteri afectat no es consideri a efectes
de baremació. La falsedat o el frau en les
dades aportades comporta la invalidació
dels drets de prioritat que puguin correspondre.
5.7 Les sol·licituds presentades després
de finalitzar el període de presentació de
sol·licituds però abans de la publicació de
la relació baremada definitiva s’admeten.
Les sol·licituds presentades durant el període de presentació de sol·licituds tenen
prioritat respecte a les presentades fora de
termini. El centre que rep una sol·licitud fora
de termini li aplica el barem i la introdueix
en el procés de preinscripció, tot indicant
que s’ha presentat fora de termini.
Article 6. Procediment general d’admissió
6.1 Per a l’admissió als ensenyaments
de règim especial de tècnic o tècnica d’esport s’han de complir els requisits que estableix l’article 9 del Decret 169/2002, d’11
de juny, pel qual s’estableix l’ordenació
general dels ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials
de tècnic d’esport i tècnic superior d’esport
(DOGC núm. 3660, de 19.6.2002).
6.2 Requisits d’accés.
Per accedir al primer nivell de grau mitjà
caldrà estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o
equivalent a efectes acadèmics, o haver superat la prova d’accés de caràcter general
als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d’esport o haver superat la prova d’accés a cicles formatius de la formació
professional específica de grau mitjà, i superar una prova de caràcter específic.
Per accedir al segon nivell de grau mitjà
caldrà haver superat el primer nivell de la
mateixa modalitat, disciplina o especialitat i
una prova de caràcter específic, en els casos en què s’estableixi.
6.3 Per ordenar les sol·licituds d’admissió s’apliquen en primer lloc els criteris generals de prioritat d’acord amb el barem que
es detalla a l’annex 3. El barem s’aplica en
relació amb el centre i la modalitat demanada en primer lloc i es manté per a la resta
de peticions. Per desfer les situacions d’empat, s’aplica el resultat del sorteig que preveu l’article 7.
6.4 Als efectes d’aplicació del criteri de
proximitat del domicili al centre, es té en
compte l’àrea territorial de proximitat del
centre, determinada pels serveis territorials
del Departament d’Educació o per la Direcció General de Centres Educatius quan afecta l’àmbit de dos o més serveis territorials.
6.5 El director del centre públic ha de
fer pública al tauler d’anuncis la relació baremada de totes les sol·licituds, en les dates que s’estableixen en l’annex 1.
La publicació de la relació baremada de
sol·licituds obre un termini, que s’estableix
en l’annex 1, per presentar reclamacions
davant el mateix centre. L’endemà de finalitzar aquest termini el director o directora
del centre, resolen les reclamacions presentades, i el dia següent es fa pública al tauler
d’anuncis del centre, la nova relació de
sol·licituds, baremada i ordenada.
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6.6 Les sol·licituds d’admissió s’atendran pel tipus i ordre de les peticions, en
primer lloc totes les peticions preferents i
després les no preferents. A cada centre,
sempre que hi hagi places vacants s’atendran en primer lloc les primeres peticions
preferents i successivament, les segones,
les terceres, les quartes... fins que no hi hagi
més peticions preferents o s’esgotin les
places vacants del centre. A continuació
s’atendran amb el mateix criteri les peticions no preferents.
Article 7. Sorteig públic
Per tal de resoldre les situacions d’empat
que es produeixin en aplicar els criteris de
prioritat, l’ordre d’admissió s’estableix per
sorteig públic. El procediment d’ordenació
i el dia, el lloc i l’hora on s’efectuarà el sorteig, es faran públics al tauler d’anuncis de
cada centre.
Article 8. Relació de sol·licitants admesos
8.1 Els centres docents publiquen, si
més no al seu tauler d’anuncis i en relació
amb l’alumnat que va sol·licitar plaça en
primer lloc en cadascun d’aquests, la relació de places i centres escolars que els han
estat assignats.
8.2 El director o la directora del centre
públic, un cop feta la reunió del consell escolar per valorar el procés de preinscripció,
certifiquen que s’han complert, en allò que
és competència del centre, les normes d’admissió de l’alumnat, així com les incidències produïdes, en cas que n’hi hagi hagut.
Aquesta informació, degudament impresa i
signada, s’arxiva al centre.
Article 9. Matriculació
9.1 La matrícula de l’alumnat admès es
formalitza en les dates que s’estableixen a
l’annex 1 d’aquesta Resolució.
9.2 Per a la formalització de la matrícula cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits acadèmics
o altres que siguin exigibles, si no s’han presentat ja amb anterioritat.
9.3 L’alumnat que per causes justificades no pot aportar la documentació acreditativa corresponent, se’l matricula condicionalment.
La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici
del curs, no presenta la documentació acreditativa. Si fos el cas, la matrícula s’ajusta
al curs o nivell per al qual s’acreditin els
requisits d’accés, sempre que aquest s’imparteixi en el centre.
9.4 L’alumnat admès i matriculat per al
primer nivell, si reuneix tots els requisits
d’accés exigits, pot matricular-se en el segon nivell sense haver de seguir de nou el
procediment general d’admissió.
9.5 L’alumnat que no formalitzi la matrícula
en el període que estableix l’annex 1 es considera que renuncia a la plaça adjudicada.
9.6 Els directors i les directores dels
centres públics mantindran una entrevista
amb els pares, tutors o guardadors dels
alumnes menors d’edat que es matriculin
per primera vegada al centre, per tal d’informar-los de tots els aspectes del centre,
en particular en relació amb el seu projecte
educatiu i lingüístic, i d’atendre les consultes que els formulin.

Full de disposicions i actes administratius

9.7 Acabat el procés ordinari de matrícula de les diferents modalitats esportives,
la direcció del centre ha de comunicar al Departament d’Educació les dades de matrícula corresponents.
9.8 Quan després del procés ordinari de
matrícula en un o més crèdits dels ensenyaments que s’oferten restin vacants, el centre pot admetre matrícula parcial en aquests
crèdits a persones que compleixen les condicions d’accés als ensenyaments corresponents. En cas que hi hagi més sol·licitants
que vacants, s’apliquen els criteris d’admissió de l’article 6 d’aquesta Resolució.
9.9 En el moment de formalitzar la matrícula l’alumnat en fa efectiu l’import atenent al preu públic vigent.
Article 10. Recursos
Contra la relació d’alumnat admès es pot
interposar recurs d’alçada davant el corresponent director o directora dels serveis territorials del Departament d’Educació, la
resolució del qual exhaureix la via administrativa.

ANNEX 2
Documentació a presentar
Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat o document acreditatiu
equivalent.
Còpia de la sol·licitud de preinscripció.
Certificació acadèmica dels tres primers
cursos de l’educació secundària obligatòria
o d’altres estudis que permetin l’accés, o la
qualificació de la prova d’accés de caràcter
general. En el cas de l’alumnat procedent
d’estudis estrangers, cal presentar una resolució de la Direcció General d’Ordenació
i Innovació Educativa que estableixi la qualificació mitjana corresponent als estudis
equivalents a l’educació secundària obligatòria cursats a l’estranger. Si no es disposa
d’aquesta resolució es considera que
aquesta qualificació mitjana és un 5.
El càlcul de la qualificació mitjana (Z) dels
tres primers cursos de l’educació secundària obligatòria es realitzarà seguint la següent
fórmula:
(2(_xn)+_ym)/(2n+m)=Z

Disposició final
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
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 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 14 de setembre de 2005
Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

ANNEX 1
—1 Calendari de preinscripció i matrícula
del primer nivell, a l’inici del curs 2005-2006
Període de presentació de sol·licituds: del
10 al 21 d’octubre de 2005, ambdós inclosos.
Data de publicació de les relacions baremades de l’alumnat: 25 d’octubre de 2005.
Termini de reclamació a les relacions baremades: del 26 al 28 d’octubre de 2005.
Data de publicació de les relacions
d’alumnat admès: 31 d’octubre de 2005.
Període de matrícula: del 2 al 4 de novembre de 2005.
—2 Calendari de preinscripció i matrícula
del segon nivell i, si s’escau, del primer nivell, diferent del d’inici del curs 2005-2006
Cada centre docent exposarà al seu tauler d’anuncis:
El període de presentació de sol·licituds.
La data de publicació de les relacions baremades de l’alumnat.
El termini de reclamació a les relacions
baremades.
La data de publicació de les relacions
d’alumnat admès.
El període de matrícula.

on:
n=número d’àrees avaluades al primer
cicle d’ESO.
m=número d’àrees avaluades al tercer
curs d’ESO.
x1, x2...xn=qualificacions de les àrees del
primer cicle d’ESO.
y1, y2...ym=qualificacions de les àrees del
tercer curs d’ESO.
Z es calcula amb dos decimals.
Els crèdits variables s’inclouen a l’àrea
que els correspon. No tenen qualificació
com una àrea apart. La religió no es té en
compte a l’hora de calcular la mitjana. Els
crèdits de síntesi es tenen en compte com
una àrea apart. Les equivalències de les
notes qualitatives a notes quantitatives a
efectes de calcular aquesta nota mitjana són
les següents: insuficient=3, suficient=5,5,
bé=6,5, notable=7,5 i excel·lent=9.

lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins
l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
Quan el domicili de la persona sol·licitant
és al mateix municipi on és ubicat el centre,
però no en l’àrea de proximitat del centre
sol·licitat en primer lloc: 10 punts.
Existència de germans o germanes matriculats o matriculades al centre docent
Quan l’alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre en el moment en què es presenta la
preinscripció: 10 punts.
Discapacitat de l’alumne o alumna, pare o
mare, tutor o tutora, guardador o guardadora, germà o germana
Quan l’alumne o alumna, pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora, un
germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti discapacitat: 10 punts.
Expedient acadèmic
Qualificació mitjana dels tres primers cursos d’educació secundària obligatòria o
qualificació de la prova d’accés de caràcter
general, o del batxillerat unificat i polivalent
o de la formació professional de primer grau.
Si la qualificació de la prova d’accés no és
numèrica, es considera que és un 5.
Quan la qualificació resultant estigui compresa entre 5,00 i 6,00: 10 punts.
Quan la qualificació resultant estigui compresa entre 6,01 i 7,50: 20 punts.
Quan la qualificació resultant estigui compresa entre 7,51 i 10,00: 30 punts.
Condició legal de família nombrosa
Quan el sol·licitant figuri en un títol vigent
que acrediti la consideració legal de família
nombrosa: 15 punts.
Malaltia crònica de l’alumne o alumna que
afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic i que exigeixi una dieta complexa que
condiciona de manera determinant el seu
estat de salut
Quan el domicili de la persona sol·licitant
sigui en l’àrea de proximitat del centre: 10
punts.
(05.255.076)

ANNEX 3
Criteris generals de prioritat i barem a aplicar
Renda per capita de la unitat familiar
Quan el pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora, siguin beneficiaris de
l’ajut de la renda mínima d’inserció o acreditin recursos totals per capita inferiors a la
tercera part d’aquesta: 10 punts.
Proximitat del domicili de l’alumne o alumna al centre o, si s’escau, la proximitat del
lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora, o de l’alumne
o alumna quan sigui major d’edat
Quan el domicili de la persona sol·licitant
estigui en l’àrea de proximitat del centre: 30
punts.
Quan a instància del pare o mare, tutor o
tutora, guardador o guardadora, o de l’alumne o alumna quan sigui major d’edat, es
prengui en consideració, en comptes del
domicili de l’alumne o alumna, l’adreça del
1234

RESOLUCIÓ EDC/2679/2005, de 13 de setembre, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre privat d’educació preescolar Tic-Tac,
de Cambrils.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació per la representant
de la titularitat de la llar d’infants Tic-Tac,
de Cambrils, en petició d’autorització
d’obertura d’un centre privat d’educació
preescolar, per transformació d’una llar d’infants autoritzada de conformitat amb la legislació anterior a la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat 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
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1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 828/2003, de 27
de juny, pel qual s’estableixen els aspectes
educatius bàsics de l’educació preescolar,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Fins al moment de la implantació generalitzada de l’etapa de l’educació preescolar,
el centre impartirà el currículum de l’educació infantil del primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’ obertura:
Educació preescolar, 4 unitats, amb capacitat per a 56 llocs escolars.
(05.255.087)

—2 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 Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar 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,
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.

El senyor Salvador Escofet Vito cessa
com a inspector de serveis del Departament
d’Educació, amb efectes del dia 31 d’agost
de 2005 i se li agraeixen els serveis prestats.
Barcelona, 16 de setembre de 2005
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre privat
d’educació preescolar Tic-Tac, de Cambrils,
per transformació d’una llar d’infants autoritzada de conformitat amb la legislació
anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.

Resolc:

RESOLUCIÓ EDC/2681/2005, de 16 de setembre, per la qual es disposa el trasllat de
domicili del col·legi d’educació infantil i primària Anton Busquets i Punset, de Calders.
El col·legi d’educació infantil i primària Anton Busquets i Punset, amb codi de centre
08015107, ha estat ubicat provisionalment
a l’edifici situat a la plaça Major, 7, de Calders (Bages).
Atès que ja es disposa de les instal·lacions
del nou edifici expressament adequat a la
finalitat docent, d’acord amb els informes
emesos pels serveis territorials d’Educació
corresponents,

Resolc:
—1 Traslladar el col·legi d’educació infantil i primària Anton Busquets i Punset, amb
codi de centre 08015107, al c. Sot de la
Bruixa, s/n, de Calders (Bages), amb efectes acadèmics i administratius des de l’inici
del curs 2005-2006.
—2 El Serveis Territorials d’Educació a
Barcelona II (comarques) prendran les mesures necessàries per a l’execució del que
disposa aquesta Resolució.
Barcelona, 16 de setembre de 2005
Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius
(05.255.049)

(05.255.046)

RESOLUCIÓ EDC/2677/2005, de 16 de setembre, de cessament de la senyora Antònia León Plaza com a cap del Negociat de
Personal d’Administració i Serveis dels Serveis Territorials del Departament d’Educació al Vallès Occidental.
Atès que per la Resolució de 21 de setembre de 2000 (DOGC núm. 3238, de
4.10.2000); la senyora Antònia León Plaza
fou nomenada cap del Negociat de Personal d’Administració i Serveis dels Serveis
Territorials del Departament d’Educació al
Vallès Occidental, d’acord amb la corresponent convocatòria pública;
Atès que la senyora Antònia León Plaza
ha passat a la situació administrativa d’excedència voluntària per interès particular;
Vist el que preveu el Decret 123/1997, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;
En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,
Resolc:
La senyora Antònia León Plaza cessa com
a cap del Negociat de Personal d’Administració i Serveis dels Serveis Territorials del
Departament d’Educació al Vallès Occidental, amb efectes del dia 16 d’agost de 2005.

Tarragona, 13 de setembre de 2005
Barcelona, 16 de setembre de 2005
P. D.

(Resolució EDC/1526/2004,
DOGC d’1.6.2004)
Josep M. Pallàs i Guasch
Director dels Serveis Territorials a Tarragona

ANNEX
COMARCA DEL BAIX CAMP

Delegació Territorial: Tarragona.
Municipi: Cambrils.
Localitat: Cambrils.
Núm. de Codi: 43007889.
Denominació: Tic-Tac.
Adreça: c. Raval de Gràcia, 21-B.
Titular: Llar d’infants Tic-Tac, SCCL.
NIF: F43213792.
S’autoritza l’obertura del centre privat
d’educació preescolar Tic-Tac, de Cambrils,
per transformació de la llar d’infants del
mateix nom, amb efectes a partir de l’inici
del curs 2005-06.

RESOLUCIÓ EDC/2676/2005, de 16 de setembre, de cessament del senyor Salvador
Escofet Vito com a inspector de serveis del
Departament d’Educació.

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

Atès que per la Resolució de 29 d’agost
de 1997, publicada al DOGC núm. 2475,
de 15.9.1997, el senyor Salvador Escofet
Vito fou nomenat inspector de serveis del
Departament d’Educació, d’acord amb la
corresponent convocatòria pública;

RESOLUCIÓ EDC/2680/2005, de 14 de setembre, per la qual es fa pública l’adjudicació definitiva de diversos contractes d’obres.

Atès que el senyor Salvador Escofet Vito
causa baixa en l’esmentat lloc de treball amb
motiu de jubilació;
Vist el que preveu el Decret 123/1997, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;
En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,
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(05.255.047)

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Reial decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel que s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes de les administracions
públiques, mitjançant aquesta Resolució es
fa pública la resolució del Departament
d’Educació d’adjudicació dels expedients de
contractació que s’indiquen a continuació:
Entitat adjudicadora: Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Servei
de Gestió d’Inversions.

Full de disposicions i actes administratius

Núm. d’expedient: 1095/05.
Objecte del contracte: obres d’arranjament
d’humitats a la coberta i consolidació de parets divisòries a l’institut d’educació secundària Salvador Espriu de Barcelona (Barcelonès).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4399, de 6.6.2005.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 72.429,19 euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 29 de juny de 2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Can Ensenya, SAL.
Import adjudicació: 66.634,85 euros, IVA inclòs.

Núm. d’expedient: 1071/05.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura i subministrament d’un aparell elevador
a l’institut d’educació secundària Pere Vives Vic d’Igualada (Anoia).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4415, de 29.6.2005.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 64.334,06 euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 19 de juliol de 2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Gestió i Construcció Roig Crespo, SL.
Import adjudicació: 62.983,04 euros, IVA inclòs.

Núm. d’expedient: 1097/05.
Objecte del contracte: obres de supressió
de barreres arquitectòniques i remodelació
d’aules en la planta tercera de l’institut
d’educació secundària Lluís Vives de
Barcelona (Barcelonès).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4410, de 21.6.2005.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 387.863,26
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 15 de juliol de 2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Agbar Instalaciones, SL.
Import adjudicació: 376.227,36 euros, IVA
inclòs.

Núm. d’expedient: 81/05.
Objecte del contracte: obres de la pista esportiva i murs de contenció al col·legi d’educació infantil i primària Vall de Palau de Sant
Andreu de la Barca (Baix Llobregat).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4415, de 29.6.2005.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 292.271,44
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 19 de juliol de 2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Gestió i Construcció Roig Crespo, SL.
Import adjudicació: 255.737,30 euros, IVA
inclòs.

Núm. d’expedient: 1244/05.
Objecte del contracte: obres de reparació
de la coberta al col·legi d’educació infantil
i primària Charles Darwin del Prat de
Llobregat (Baix Llobregat).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4398, de 3.6.2005.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 93.224,95 euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 8 de juliol de 2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Gestió i Construcció Roig Crespo, SL.
Import adjudicació: 80.686,19 euros, IVA inclòs.
Núm. d’expedient: 1124/05.
Objecte del contracte: instal·lació de 5 mòduls prefabricats a l’institut d’educació secundària Baix Penedès Nord de la Bisbal del
Penedès (Baix Penedès).
Tramitació: ordinària.
Forma d’adjudicació: negociat.
Pressupost base de licitació: 128.836,68
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 7 de juliol de 2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Construccions Jaén Vallès, SL.
Import adjudicació: 127.548,31 euros, IVA
inclòs.
Barcelona, 14 de setembre de 2005
Ramon Martínez i Deu
Secretari general
(05.250.017)

© Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Edició: Servei de Difusió i Publicacions
Subscripció: 34,86 € anuals
ISSN: 0213-0424
Dipòsit legal: B-3.343/83
Fotocomposició: EADOP
Impressió: C. G. Canigó, SL
1236

