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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 0089/06.

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

paració de la coberta a l’IES Abat Oliva de
Ripoll (Ripollès).

b) Termini d’execució: 4 mesos, a comp-
tar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.

—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: 208.116,35 euros, (IVA in-

clòs)

—5 Garanties
Provisional: es dispensa d’acord amb l’ar-

ticle 35.1, del Text Refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques.

Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C, Complet, categoria

D.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: de dilluns a dijous de les 9
a les 18 hores i el divendres fins a les 14
hores.

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 9 del plec de
clàusules administratives particulars.

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

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7

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.

—9 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 el 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.

—10 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’anunci serà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 4 de gener de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.003.068)

RESOLUCIÓ EDC/3745/2005, de 14 de
desembre, per la qual s’autoritza el cessa-
ment d’activitats de la llar d’infants privada
Els Xiquets, de Sant Jaume d’Enveja.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants privada Els Xiquets, de Sant Jaume
d’Enveja, en petició d’autorització de ces-
sament d’activitats, es va instruir l’expedi-
ent corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que exi-
geix la normativa vigent, en concret la Llei or-
gànica 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, i el De-
cret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de
la llar d’infants privada Els Xiquets, de Sant
Jaume d’Enveja, en els termes que s’espe-
cifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar 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 novem-
bre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interessos.

Tortosa, 14 de desembre de 2005

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

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

Annex

Comarca del Montsià

Serveis territorials: les Terres de l’Ebre.
Municipi: Sant Jaume d’Enveja.
Localitat: Sant Jaume d’Enveja.
Núm. de codi: 43008092.
Denominació: Els Xiquets.
Adreça: c. Dr. Canicio, 10.
Titular: Terciàries de la Stma. Trinitat, Gnes.
NIF: Q0800181J.

S’autoritza el cessament d’activitats de la
llar d’infants privada Els Xiquets, de Sant
Jaume d’Enveja, amb efectes a partir del
curs 2005-2006.

(05.334.053)

RESOLUCIÓ EDC/13/2006, de 2 de gener,
per la qual s’atribueix una nova denomina-
ció específica a un institut d’educació se-
cundària de Torredembarra.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent de l’institut
d’educació secundària per atribuir-li una
nova denominació específica, es va instruir
l’expedient corresponent.

Un cop comprovat a l’expedient esmen-
tat que el centre compleix els requisits que
exigeix l’article 5, de l’annex del Decret 199/
1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundà-
ria i formació professional de grau superior;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir a l’institut d’educació secundària
de Torredembarra, amb codi 43006952,
ubicat a l’av. de Sant Jordi, 62-64, de
Torredembarra (Tarragonès), la nova deno-
minació específica Torredembarra.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 2 de gener de 2006

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

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

(05.347.130)

RESOLUCIÓ EDC/14/2006, de 9 de gener,
per la qual es regula la convocatòria per a
l’any 2006 de la jubilació anticipada volun-
tària que es preveu a la disposició transitò-
ria novena de la Llei orgànica 1/1990, de 3
d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu.

La disposició transitòria novena de la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordena-
ció general del sistema educatiu (LOGSE),
estableix en el seu punt 1 que els funciona-
ris dels cossos docents a què fan referèn-
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cia les disposicions addicionals desena 1, i
catorzena 1, 2 i 3 de la Llei esmentada,
inclosos en l’àmbit d’aplicació del règim de
classes passives de l’Estat, poden optar a
un règim de jubilació voluntària durant els
períodes compresos entre els anys 1991 i
1996, ambdós inclosos, sempre que reunei-
xin uns requisits determinats.

La Llei 31/1991, de 30 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per a 1992,
estableix que els funcionaris docents de
cossos i escales declarats a extingir amb
anterioritat a la vigència de la LOGSE, in-
closos en l’àmbit d’aplicació del règim de
classes passives de l’Estat, podran acollir-
se, durant el període comprés entre els anys
1992 i 1996, ambdós inclosos, al règim de
jubilació voluntària regulada a la disposició
transitòria novena de la Llei esmentada.

Posteriorment, s’amplia el termini d’apli-
cació de la jubilació voluntària de la LOGSE
a la disposició transitòria primera de la Llei
orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la
participació, l’avaluació i el govern dels
centres docents, que disposa que els fun-
cionaris dels cossos docents a què es refe-
reix la disposició transitòria novena de la
LOGSE podran optar a un règim de jubila-
ció voluntària en els termes i condicions que
s’hi estableixen i en les normes que la com-
plementen i desenvolupen, durant el perío-
de d’implantació, amb caràcter general, dels
ensenyaments establerts a la LOGSE.
Aquest període es va ampliar a dotze anys
per la disposició addicional vint-i-setena de
la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i de l’ordre
social.

Finalment, la Llei 24/2001 de 27 de de-
sembre, de mesures fiscals, administratives
i d’ordre social, en l’article 51 del títol III (BOE
de 31.12.2001) prorroga per un període de
quatre anys, a partir del dia 4 d’octubre de
2002 la vigència temporal de la jubilació
voluntària que es preveu a la disposició tran-
sitòria novena de la LOGSE.

L’acord del Consell de Ministres de 28 de
desembre de 1990 determina l’import i les
condicions de les gratificacions extraordinà-
ries que es preveuen a la LOGSE per als
funcionaris docents de nivells no universi-
taris. Posteriorment, l’acord del Consell de
Ministres de 6 de març de 1992 va modifi-
car l’import d’aquestes gratificacions extra-
ordinàries. D’altra banda, l’Acord del Govern
de la Generalitat de 23 de gener de 2001
aprova les gratificacions extraordinàries,
complementàries a les previstes per les
normes de l’Estat, per als funcionaris do-
cents no universitaris que s’acullin a la jubi-
lació anticipada voluntària prevista a la
LOGSE. Aquesta gratificació extraordinària
complementària ha estat incrementada en
un 100% per l’Acord de 21 de novembre de
2001, sobre condicions de treball de pro-
fessorat en l’àmbit de la Mesa Sectorial de
Negociació del personal docent d’ensenya-
ment públic no universitari de la Generalitat
de Catalunya.

El 22 de novembre de 2005 el Govern de
la Generalitat de Catalunya va aprovar el pre-
acord signat el 9 de novembre entre l’Ad-

ministració i les organitzacions sindicals pel
qual s’incrementen les quantitats en un
100% respecte les fixades per l’Acord de
21 de novembre de 2001.

Per últim, la Resolució EDC/1525/2004, de
26 de maig (DOGC núm. 4144, d’1.6.2004),
de delegació de competències del secretari
general en diversos òrgans del Departament,
en el seu article 8.8, delega en els directors
dels serveis territorials la gestió i la conces-
sió de jubilacions dels funcionaris docents no
universitaris.

D’acord amb el que s’ha exposat i d’acord
amb les competències que m’atribueix l’ar-
ticle 13 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya,

Resolc:

—1 Poden sol·licitar la jubilació anticipa-
da voluntària, amb efectes de 31 d’agost
de 2006, els funcionaris docents inclosos
en l’àmbit d’aplicació del règim de classes
passives de l’Estat que pertanyin a algun
dels cossos següents:

Cos de mestres.
Cos de professors d’ensenyament secun-

dari.
Cos de professors tècnics de formació

Professional.
Cos de catedràtics de música i arts es-

cèniques.
Cos de professors de música i arts escè-

niques.
Cos de professors d’arts plàstiques i dis-

seny.
Cos de mestres de taller d’arts plàstiques

i disseny.
Cos de professors d’escoles oficials d’idi-

omes.
Cos d’inspectors d’educació.
Cossos i escales declarats a extingir amb

anterioritat a la vigència de la LOGSE.

—2 També poden sol·licitar la jubilació an-
ticipada voluntària els inspectors al servei
de l’Administració educativa, els funciona-
ris docents adscrits a la funció inspectora i
els directors escolars d’ensenyament primari
a extingir.

Per poder-s’hi acollir han d’acomplir tots
els requisits del punt tercer d’aquesta Re-
solució, a excepció dels que fan referència
a la permanència en plantilles de centres
docents, que haurà de referir-se a l’equiva-
lent que correspongui.

—3 Els sol·licitants han d’acomplir els re-
quisits següents:

a) Estar en actiu l’1 de gener de 1990 i
romandre-hi ininterrompudament en dita
situació i des de la data esmentada en llocs
pertanyents a les plantilles de centres do-
cents o a la Inspecció educativa.

b) Tenir seixanta anys complerts el 31
d’agost del curs escolar en què se sol·licita
la jubilació anticipada voluntària.

c) Tenir acreditats un mínim de quinze
anys de serveis efectius a l’Estat el 31
d’agost de l’any que se sol·licita.

—4 Els funcionaris que es jubilin d’acord
amb el que disposa la disposició transitòria

novena de la LOGSE, que tinguin acreditats
en el moment de la jubilació un mínim de
vint-i-vuit anys de serveis efectius a l’Estat,
percebran una gratificació extraordinària per
una sola vegada, el càlcul de la qual es farà
d’acord amb l’edat, cos de pertinença i anys
de serveis a l’Estat de l’interessat.

Els funcionaris dels cossos docents a què
es refereixen les disposicions addicionals
desena, 1 i catorzena 1, 2 i 3 de la LOGSE,
acollits a règims de Seguretat Social o de
previsió diferents del de classes passives,
poden igualment percebre la gratificació
extraordinària que els correspongui sempre
que causin baixa definitiva en la prestació
de serveis a l’Estat, per jubilació voluntària
o per renúncia a la condició de funcionari,
i reuneixin els requisits exigits en aquesta
disposició, llevat el de pertinença al règim
de classes passives de l’Estat.

—5 La sol·licitud cal adreçar-la al Servei
Territorial del qual depengui l’interessat i es
pot presentar als Serveis Territorials, a la seu
central del Departament d’Educació o per
qualsevol dels mitjans que es preveuen a
l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú.

—6 Les sol·licituds es poden presentar du-
rant els dos primers mesos de l’any. El mo-
del de sol·licitud es podrà recollir a les seus
dels Serveis Territorials del Departament
d’Educació i s’hi haurà d’adjuntar la docu-
mentació justificativa que correspongui.

—7 Un cop presentada la sol·licitud, no-
més s’acceptaran renúncies fins al 31 de
març de 2006.

—8 Els Serveis Territorials del Departa-
ment d’Educació resoldran les sol·licituds
presentades i, quan escaigui, dictaran les
resolucions de jubilació anticipada voluntà-
ria i, quan correspongui, especificaran la
quantia de la gratificació extraordinària que
es percebrà amb la retribució ordinària de
l’últim mes de servei actiu.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar un recurs conten-
ciós administratiu davant el Jutjat Conten-
ciós Administratiu en el termini de dos
mesos comptats des de l’endemà de la
publicació al DOGC, d’acord amb el que
disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades po-
den interposar, potestativament, un recurs de
reposició, previ al contenciós administratiu,
davant el secretari general d’Educació en el
termini d’un mes, a comptar des de l’ende-
mà de la publicació al DOGC d’acord amb el
que disposen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Barcelona, 9 de gener de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.354.013)
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RESOLUCIÓ EDC/3765/2005, de 16 de
desembre, per la qual s’autoritza la modifi-
cació de l’autorització d’obertura de la llar
d’infants Patufet, de Sant Adrià de Besòs.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants Patufet, de Sant Adrià de Besòs,
en petició d’autorització de canvi de titula-
ritat, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 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,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura de la llar d’infants Patufet,
de Sant Adrià de Besòs, per canvi de titu-
laritat, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.

—2 La llar d’infants a què fa referència
aquesta Resolució haurà d’adaptar-se als
requisits mínims que estableix el Reial de-
cret 828/2003, de 27 de juny, dins el termi-
ni previst per a la implantació de l’educació
preescolar.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 16 de desembre 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: Sant Adrià de Besòs.
Localitat: Sant Adrià de Besòs.
Codi: 08050107.
Denominació: Patufet.
Adreça: c. Pi i Margall, 14.
Titular: Carmen Martínez Alamo.
NIF: 38653058V.

S’autoritza el canvi de titularitat a favor de
Teresa Puig Martínez, amb NIF 36911063L.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Llar d’infants amb capacitat per a 25 llocs
escolars.

(05.336.051)

EDICTE de 21 de desembre de 2005, pel
qual es notifica l’inici d’ofici de l’expedient
de cessament d’activitats de la llar d’infants
Dayol, de Barcelona, amb número de codi
08049439.

En l’expedient de cessament d’activitats
de la llar d’infants Dayol, de Barcelona, es
va intentar notificar, en dates 9 de novem-
bre de 2005 i 30 de novembre de 2005,
l’inici de l’expedient i el tràmit de vista i
audiència al titular, Irene Encorrada Verde,
al domicili del c. Crehuet, 32, de Barcelona.
El servei de correus va retornar les notifica-
cions esmentades en dates 25 de novem-
bre de 2005 i 2 de desembre de 2005, res-
pectivament.

En conseqüència, de conformitat amb el
que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, es notifica a Irene En-
corrada Verde l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats de la llar d’infants
Dayol, de Barcelona.

I als efectes de donar compliment al trà-
mit de vista i audiència, d’acord amb l’arti-
cle 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, l’expedient és a disposició de la
persona interessada a les dependències
dels Serveis Territorials a Barcelona I (ciu-
tat) (av. Paral·lel, 71, 1a planta, 08004
Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 13
hores, perquè pugui al·legar i presentar els
documents i justificacions que consideri
oportuns, en el termini de quinze dies hà-
bils a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC, amb la prevenció
que un cop transcorregut el termini esmen-
tat, l’expedient seguirà la seva tramitació.

Barcelona, 21 de desembre de 2005

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

(05.343.012)

EDICTE de 21 de desembre de 2005, pel
qual es notifica l’inici d’ofici de l’expedient
de cessament d’activitats de la llar d’infants
Jack, de Barcelona, amb número de codi
08049567.

En l’expedient de cessament d’activitats
de la llar d’infants Jack, de Barcelona, es
va intentar notificar, en dates 9 de novem-
bre de 2005 i 30 de novembre de 2005,
l’inici de l’expedient i el tràmit de vista i
audiència al titular, M. Isabel Puig Sempere,
al domicili del pg. de la Font d’en Fargas,
22, de Barcelona. El servei de correus va

retornar les notificacions esmentades en
dates 25 de novembre de 2005 i 2 de de-
sembre de 2005, respectivament.

En conseqüència, de conformitat amb el
que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, es notifica a M. Isabel
Puig Sempere l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats de la llar d’infants
Jack, de Barcelona.

I als efectes de donar compliment al trà-
mit de vista i audiència, d’acord amb l’arti-
cle 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, l’expedient és a disposició de la
persona interessada a les dependències
dels Serveis Territorials a Barcelona I (ciu-
tat) (av. Paral·lel, 71, 1a planta, 08004
Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 13
hores, perquè pugui al·legar i presentar els
documents i justificacions que consideri
oportuns, en el termini de quinze dies hà-
bils a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC, amb la prevenció
que un cop transcorregut el termini esmen-
tat, l’expedient seguirà la seva tramitació.

Barcelona, 21 de desembre de 2005

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

(05.343.013)

ORDRE EDC/9/2006, de 17 de gener, per
la qual s’amplien els terminis de presenta-
ció de sol·licituds, de desenvolupament del
projecte i de justificació de la despesa, que
estableix la convocatòria de concurs públic
per a la selecció de projectes transnacio-
nals de cooperació escolar (PECE-MED).

Al DOGC núm. 4546, de 9.1.2006, s’ha
publicat l’Ordre EDC/491/2005, de 20 de
desembre, de convocatòria de concurs
públic per a la selecció de projectes trans-
nacionals de cooperació escolar, dins del
programa euromediterrani de cooperació
educativa (PECE-MED). L’article 2 de la
convocatòria esmentada estableix que el
termini per dur a terme els projectes és el
curs 2005-2006, i la base 5.4 disposa que
el termini de presentació de sol·licituds s’ini-
cia l’endemà de la publicació de la convo-
catòria i finalitza el 25 de gener de 2006.

La participació dels centres docents en
aquesta convocatòria requereix un procés
previ de contacte amb centres docents dels
països del sud de la Mediterrània, que re-
sulta ser més lent del que s’havia previst
inicialment. Per tant, es creu convenient
ampliar tots els terminis que s’hi preveuen.

Així, cal ampliar el termini de presentació
de sol·licituds que dicta la base 5.4 de la
convocatòria, fins al dia 1 de març de 2006.
Es considera convenient, també, ampliar el
període durant el qual s’ha de dur a terme
el projecte, fins al dia 15 de novembre de
2006 (article 2 i bases 8.2 i 10.2.b). I final-
ment, cal fixar com a data màxima per a la
presentació de la documentació justificati-
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va de la despesa efectuada el dia 15 de de-
sembre d’enguany (base 10.1).

En conseqüència, d’acord amb el que es-
tableix l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, i a proposta de la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1
S’amplia el termini de presentació de

sol·licituds que preveu la convocatòria de
concurs públic per a la selecció de projec-
tes transnacionals de cooperació escolar,
dins del programa euromediterrani de coo-
peració educativa (PECE-MED), fins al dia 1
de març de 2006, aquest mateix dia inclòs.

Article 2
S’amplia el termini per dur a terme el pro-

jecte i per realitzar i pagar les despeses que
hi estiguin vinculades, fins al dia 15 de
novembre de 2006, aquest mateix dia in-
clòs.

Article 3
S’amplia el termini de presentació de la

documentació acreditativa de la despesa
efectuada, que finalitzarà el dia 15 de de-
sembre de 2006, aquest mateix dia inclòs.

Barcelona, 17 de gener de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(06.017.168)

RESOLUCIÓ EDC/34/2006, de 12 de ge-
ner, per la qual s’autoritza l’obertura del
Centre Privat de Formació d’Adults UNI-
TEC, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da pel titular del Centre Privat de Formació
d’Adults UNI-TEC, de Barcelona, en petició
d’autorització d’obertura d’un centre, es va
instruir l’expedient corresponent.

Ates que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, pel que
estableixen la Llei 3/1991, de 18 de març,
de formació d’adults; el Decret 72/1994, de
6 d’abril, pel qual es regulen els centres de
formació d’adults; l’Ordre de 19 de juliol de
1994, per la qual s’estableix el règim d’au-
torització de centres de formació d’adults,
i el Decret 213/2002, d’1 d’agost, pel qual
s’estableix l’ordenació curricular de la for-
mació bàsica de les persones adultes,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del Centre Privat
de Formació d’Adults UNI-TEC, de Bar-
celona, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la publi-
cació 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 con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 12 de gener de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Municipi: Barcelona.
Localitat: 08007 Barcelona.
Codi: 08066176.
Denominació: Centre Privat de Formació
d’Adults UNI-TEC.
Adreça: rambla de Catalunya, 8.
Titular: Col·legis Catalans, SA.
NIF: A08884652.

S’autoritza l’obertura del Centre Privat de
Formació d’Adults UNI-TEC, de Barcelona,
amb efectes a partir de l’endemà de la pu-
blicació d’aquesta Resolució al DOGC.

S’autoritzen els ensenyaments correspo-
nents al cicle d’educació secundària per a
persones adultes. També s’incorporarà la
perspectiva de gènere a les activitats edu-
catives i formatives.

El centre autoritzat ha de notificar la data
de la seva posada en funcionament efecti-
va a la Direcció General de Formació Pro-
fessional i Educació Permanent, amb una
antelació mínima de quinze dies naturals
respecte a l’inici de les activitats autoritza-
des, i acreditar documentalment la suficièn-
cia i idoneïtat del professorat, d’acord amb
els articles 8.1 i 8.2 de l’Ordre de 19 de ju-
liol de 1994, que estableix el règim d’auto-
rització de centres de formació d’adults.

Espais disponibles: 15 aules, repartides
en 5 plantes, aula d’informàtica, despatx/
secretaria, sala del professorat, laboratori i
serveis higiènics.

(06.011.005)

RESOLUCIÓ EDC/35/2006, de 10 de ge-
ner, per la qual es modifica la composició
de la zona escolar rural La Coma.

La continua modificació de les necessi-
tats dels serveis d’escolarització, aconse-
llen adequar les estructures educatives a la
canviant realitat social i demogràfica.

En aquest sentit, s’ha considerat conve-
nient la modificació de la zona escolar rural
La Coma.

Vistos els informes de la Inspecció d’Edu-
cació i els acords dels corresponents con-
sells escolars dels col·legis d’educació in-
fantil i primària afectats, i segons amb el que
s’estableix a l’article 49 del Reglament or-
gànic dels centres docents públics que
imparteixen educació infantil i primària,
aprovat pel Decret 198/1996, de 12 de juny
(DOGC núm. 2218, de 14.6.1996);

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Educatius,

Resolc:

Article 1
Modificar la composició de la zona esco-

lar rural La Coma, amb codi 25008111,
d’Albatàrrec (Segrià), en el sentit següent:

El CEIP Sant Salvador, amb codi 25000158,
d’Albatàrrec, deixa de formar part de la zona
escolar rural.

La nova seu de la zona escolar rural pas-
sa a ser e l  CEIP El  Roser,  amb codi
25004401, de Sudanell (Segrià).

Article 2
Es consideren els efectes acadèmics i ad-

ministratius des de l’inici del curs escolar
2005-2006.

Article 3
Aquesta Resolució s’inscriurà en el Re-

gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 10 de gener de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.355.069)

RESOLUCIÓ EDC/36/2006, de 2 de gener,
per la qual s’autoritza l’obertura del centre
docent privat El Llimoner I, de Barcelona.
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Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants El Llimoner I, de Barcelona, en
petició d’autorització d’obertura d’un cen-
tre docent privat, 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’expe-
dient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat El Llimoner I, de Barcelona, per trans-
formació de la llar d’infants del mateix nom,
autoritzada de conformitat amb la legislació
anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, en els termes que s’especifiquen en
l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 2 de gener de 2006

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08049476.
Denominació: El Llimoner I.
Adreça: c. Independència, 329.
Titular: El Llimoner, SL.
NIF: B59564930.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat El Llimoner I per transformació de la
llar d’infants del mateix nom, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2005-2006.

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

Educació preescolar: 4 unitats amb ca-
pacitat per a 57 llocs escolars.

Educació infantil: 3 unitats amb capacitat
per a 59 llocs escolars.

(05.347.129)

RESOLUCIÓ EDC/39/2006, de 17 de ge-
ner, per la qual es dicten instruccions rela-
tives a la tramitació dels expedients del pro-
fessorat interí i  substitut que sol· l icita
acollir-se a les garanties de continuïtat com
a personal interí docent.

La disposició transitòria primera del De-
cret 133/2001, de 29 de maig, sobre la re-
gulació de la borsa de treball per prestar
serveis amb caràcter temporal com a per-
sonal interí docent, modificat pel Decret 172/
2005, de 23 d’agost, estableix les mesures
per impulsar i millorar les condicions labo-
rals del professorat interí i substitut, també
recollides al punt 5 de l’Acord de la Mesa
sectorial de personal docent no universita-
ri, signat amb l’organització sindical Comis-
sions Obreres el 17 de novembre de 2005
i aprovat pel Govern de la Generalitat de
Catalunya en data 22 de novembre de 2005.

Per la Resolució EDC/2108/2005, de 6 de
juliol (DOGC núm. 4423, d’11.7.2005), es
van dictar instruccions per tal que es po-
guessin aplicar les millores esmentades
sobre les condicions laborals del professo-
rat interí i substitut des de l’inici del curs
2005-2006 al professorat que havia mani-
festat la seva voluntat d’acollir-se al prea-
cord de la Mesa sectorial de 31 de gener
de 2005, quan va emplenar el model de
sol·licitud de destinació provisional per a
aquest curs 2005-2006.

Una vegada publicat l’esmentat Decret
172/2005, de 23 d’agost, cal establir el pro-
cediment per aplicar al professorat interí i
substitut les millores de les condicions la-
borals que es preveuen en la disposició tran-
sitòria primera.

Per tot això,

Resolc:

Dictar les instruccions següents sobre
l’aplicació de les mesures per impulsar i mi-

llorar les condicions laborals del professo-
rat interí/substitut que es preveuen a la dis-
posició transitòria primera del Decret 133/
2001, de 29 de maig, modificat pel Decret
172/2005, de 23 d’agost (DOGC núm.
4455, de 25.8.2005):

1. Termini per modificar les peticions
d’especialitats docents i l’ordre dels serveis
territorials sol·licitats.

Tal com preveu l’apartat 5.c) de la Reso-
lució EDC/2108/2005, de 6 de juliol (DOGC
núm. 4423, d’11.7.2005), s’obre un termini
de 10 dies hàbils a comptar a partir del dia
següent de la publicació d’aquesta Resolu-
ció al DOGC, per modificar les especialitats
docents i l’ordre dels serveis territorials sol·li-
citats, per part del professorat interí i subs-
titut que hagi manifestat la seva voluntat
d’acollir-se al preacord, tal com preveu l’ar-
ticle 7 de la Resolució EDC/1385/2005, de
2 de maig (DOGC núm. 4379, de 6.5.2005),
sense que la modificació de les especiali-
tats pugui suposar la interrupció del nome-
nament vigent.

Durant la resta del curs 2005-2006, no
es podran modificar les peticions d’especi-
alitats ni l’ordre dels serveis territorials sol·li-
citats a la borsa de treball del personal
docent.

Per al curs escolar 2006-2007 s’obrirà un
nou termini per poder modificar les petici-
ons d’especialitats i l’ordre dels serveis ter-
ritorials sol·licitats abans del 30 de juny de
2006.

Al llarg del període que es preveu a la dis-
posició transitòria primera del Decret 133/
2001, modificat pel Decret 172/2005, cada
curs escolar s’obrirà, almenys, un nou ter-
mini que permeti modificar les peticions
d’especialitat i l’ordre dels serveis territori-
als sol·licitats a la borsa de treball del per-
sonal docent.

2. Sol·licituds per acollir-se a les garan-
ties de continuïtat com a personal interí que
es preveuen a la disposició transitòria pri-
mera del Decret 133/2001, modificat pel De-
cret 172/2005.

En el mateix termini que s’estableix al punt
anterior, el professorat interí i substitut que
no va ser inclòs en la relació aprovada per
la Resolució EDC/2250/2005, de 22 de ju-
liol (DOGC núm. 4435, de 27.7.2005), i que
reuneixi els requisits d’antiguitat exigits en
els apartats 1 i 8 de la disposició transitòria
primera del Decret 133/2001, modificat pel
Decret 172/2005, podran sol·licitar acollir-
se a les garanties de continuïtat, presentant
el model de sol·licitud que es trobarà a la
seva disposició en els serveis territorials del
Departament d’Educació.

Els efectes administratius de les garanti-
es de continuïtat a què s’ha acollit el perso-
nal interí/substitut en aquest nou termini
seran de l’1 de setembre de 2006 fins al 31
d’agost de 2008.

3. Publicació de la relació definitiva de
professorat interí i substitut que s’hagi aco-
llit a les garanties de continuïtat com a
personal interí.

Finalitzat el termini que s’estableix en els
dos punts anteriors, es publicarà per re-
solució la relació definitiva de professorat
interí i substitut que s’hagi acollit a les ga-
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ranties de continuïtat com a personal in-
terí docent, als taulers d’anuncis dels
serveis territorials i a l’adreça d’Internet
http://www.gencat.net/educacio.

4. Tramitació dels documents que inclo-
uen les clàusules i condicions relatives a la
continuïtat com a personal interí docent.

Els serveis territorials trametran a tot el
personal docent inclòs en la relació defini-
tiva esmentada en el punt 3 anterior un
document d’acceptació de les condicions
que es preveuen en la disposició transitòria
primera del Decret 133/2001, modificat pel
Decret 172/2005. Aquest document s’envi-
arà a l’adreça del centre docent en el cas
dels substituts/interins que tinguin un únic
nomenament fins al 30 de juny o el 31
d’agost, respectivament, i, a l’adreça parti-
cular a la resta de substituts. L’esmentat
document administratiu especificarà les
clàusules i condicions relatives a les espe-
cialitats que hauran d’impartir i que prèvia-
ment hagin estat demanades en la borsa de
treball, als àmbits geogràfics on podran ser
destinats en les adjudicacions de destina-
cions de cada estiu com a interins en va-
cant, o als efectes de cobrir substitucions i
l’obligació de presentar-se a les proves
d’oposicions convocades pel Departament
d’Educació, tal com preveu el punt 5 de l’es-
mentada disposició transitòria primera.

En el termini de 10 dies hàbils des de la
data de recepció del document administra-
tiu, cada persona interessada haurà de tra-
metre al servei territorial corresponent, l’es-
mentat document signat, acceptant les
condicions que s’hi inclouen.

L’acceptació de les condicions relaciona-
des en el document comportarà per al De-
partament d’Educació el compromís de
garantir, durant el període previst en la dis-
posició transitòria primera, el nomenament
com a interí o substitut segons les condici-
ons que es preveuen en l’esmentada nor-
mativa.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directo-
ra general de Personal Docent, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que dispo-
sen 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, 17 de gener de 2006

Montserrat Guri i López
Directora general de Personal Docent

(06.017.079)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministrament (exp.
0107/06).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 0107/06.

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

ment de mobiliari escolar amb destinació als
centres educatius públics de Catalunya.

a) Termini d’execució: des de l’1 de ge-
ner al 31 de desembre de 2006.

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

a) Tramitació: urgent, segons l’article 71
del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 4.500.000,00 euros, IVA in-

clòs.

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

Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny,
les garanties provisionals estimatives per
aquest concurs són les següents:

Codi Nom del material Import (EUR)

24444 Pissarra 2,5 x 1,22 m per a guix .. 7.618,00
24445 Renglera 8 penjadors ...................... 1.471,00
24465 Armari director .................................... 180,00
24466 Armari portes de fusta .................... 4.346,00
24467 Armari portes de vidre ....................... 450,00
24468 Armari tres calaixos ........................... 832,00
24469 Prestatgeria ...................................... 2.138,00
24470 Prestatgeria amb gavetes ............... 2.145,00
41175 Taula trapezoïdal adult

i cadira 76 cm .................................... 140,00
41176 Taula professor i cadira .................. 4.395,00
41177 Taula de reunions i 6 cadires ......... 3.376,00
41178 Cadira entapissada reunions ............. 850,00
41179 Tauler suro ....................................... 1.716,00
41180 Cadira braç pala dreta ....................... 836,00
41181 Cadira braç pala esquerra ................. 209,00
41704 Taula rectangular

3 cadires 52 cm ............................ 10.473,00
41705 Taula bipersonal

i 2 cadires 58 cm ............................ 7.628,00
41706 Taula alumne i cadira 64 cm .......... 3.328,00
41707 Taula alumne i cadira 70 cm .......... 5.459,00
41710 Taula menjador i 6 cadires 70 cm . 4.784,00
41711 Taula director i butaca ....................... 306,00
41713 Taula alumne i cadira 76 cm ........ 11.101,00
41715 Taula informàtica primària 70 cm .. 2.461,00
41717 Cadira de la taula de 70 cm ............. 899,00
41718 Banc passadís .................................... 236,00
41719 Taula i 5 butaques modulars ............. 306,00
41720 Taula dibuix i tamboret ...................... 941,00
41721 Taula informàtic

a secundària 76 cm ........................ 2.492,00
41722 Taula menjador

i 6 cadires 76 cm ............................ 2.088,00
41723 Taula menjador 70 cm ....................... 329,00
44171 Cadira de la taula de 76 cm .......... 1.016,00
44172 Cadira de la taula de 52 cm ............. 316,00
44173 Taula trapezoïdal parvulari 52 cm ........ 50,00
44174 Taula rectangular parvulari 52 cm .... 469,00

Codi Nom del material Import (EUR)

44700 Pissarra 2,5 x 1,22 m blanca
per a retolador ................................... 762,00

45850 Cadira de la taula de 58 cm ............. 368,00
45851 Cadira de la taula de 64 cm ................ 78,00
45852 Cadira entapissada professor ........... 308,00
45853 Tamboret dibuix .................................. 101,00
45854 Taula alumne 64 cm ............................. 46,00
45855 Taula alumne 70 cm ............................. 98,00
45856 Taula alumne 76 cm .......................... 174,00
45857 Taula bipersonal 58 cm ........................ 81,00
45858 Taula de reunions .................................. 32,00
45859 Taula menjador 76 cm ....................... 286,00
45860 Taula professor ................................... 719,00
45861 Taula trapezoïdal adult ............................ 8,00
45862 Taula trapezoïdal

i 3 cadires 52 cm ............................... 739,00
46660 Armari expositor ................................. 204,00
46661 Armari de caselles .............................. 204,00
46662 Armari contenidor mòbil .................... 204,00
46663 Armari biblioteca/aula ........................ 204,00

Total: ....................................................... 90.000,00

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: 20 de febrer

de 2006. En el cas que la publicació al
DOGC o al BOE fos posterior al dia 10 de
febrer de 2006, la data límit de presentació
serà als 8 dies naturals comptats des de
l’endemà de la publicació d’aquest Anunci
al DOGC. Es fa constar que si l’últim dia del
termini és dissabte o festiu, la presentació
de proposicions es prorrogarà fins al pro-
per dia hàbil.

b) Hora límit: de dilluns a dijous a les 18
h, i divendres a les 14 h.

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 7

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.
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—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 el 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’anun-
ci anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

—10 Presentació de mostres: es presen-
taran mostres de tots els materials embala-
des d’acord amb les prescripcions tècni-
ques d’embalatge.

—11 Data de tramesa de l’Anunci al
DOUE: 30 de desembre de 2005.

Barcelona, 18 de gener de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.017.183)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’arrendament amb op-
ció de compra d’edificis prefabricats recu-
perables amb destinació a aularis (exp.
0106/06).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 0106/6.

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

amb opció de compra d’edificis prefabricats
recuperables amb destinació a aularis.

b) Termini d’execució: pel que fa a la fa-
bricació 45 dies i pel que fa a la instal·lació,
2 mesos per a la totalitat dels edificis pre-

fabricats, sempre i quan la data límit un cop
instal·lats sigui l’1 de setembre de 2006.

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

a) Tramitació: urgent, segons l’article 71
del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 13.346.654,47 euros, IVA in-

clòs, corresponents a un import mensual de
476.666,23 euros, durant un període total
de 28 mensualitats (des de l’1 de setembre
de 2006 fins al 31 de desembre de 2008,
ambdues dates incloses), i que es desglos-
sa amb les següents anualitats:

2006: 1.906.664,93 euros (setembre-de-
sembre).

2007: 5.719.994,77 euros (gener-desem-
bre).

2008: 5.719.994,77 euros (gener-desem-
bre).

—5 Garanties
Provisional: del 2% del pressupost tipus

de licitació.
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: 20 de febrer

de 2006. En el cas que la publicació al
DOGC o al BOE fos posterior al dia 10 de
febrer de 2006, la data límit de presentació
serà als 8 dies naturals comptats des de
l’endemà de la publicació d’aquest Anunci
al DOGC. Es fa constar que si l’últim dia del

termini és dissabte o festiu, la presentació
de proposicions es prorrogarà fins al pro-
per dia hàbil.

b) Hora límit: de dilluns a dijous de 9.00
a 18.00 hores i els divendres de 9.00 a 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 del Departament d’Educació.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7

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 el 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’anun-
ci anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

—10 Data de tramesa de l’Anunci al
DOUE: 30 de desembre de 2005.

Barcelona, 18 de gener de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.017.184)


