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les referències a les unitats monetàries estatals que existeixin en els instruments jurídics
s’entendran fetes a la unitat euro, d’acord
amb els tipus de conversió respectius.
L’article 26 de la Llei 46/1998, de 17 de
desembre, d’introducció a l’euro, estableix
que, a partir de l’1 de gener de l’any 2002,
els instruments jurídics que mantinguin exclusivament l’expressió de la unitat de
compte pesseta, s’entendran automàticament expressats en la unitat de compte
euro, mitjançant l’aplicació a l’import monetari corresponent del tipus de conversió
adoptat pel Consell de la Comunitat Europea i, si és el cas, l’aplicació del règim d’arrodoniment establert a l’article 11 de la Llei.
L’esmentat article 11 de la Llei, modificat
per la Llei 9/2001, de 4 de juny, estableix
els criteris d’arrodoniment per a la conversió a euros dels imports monetaris expressats en pessetes corresponents a sancions
pecuniàries, tributs, preus, tarifes i altres
quantitats.
L’aplicació d’aquestes normes evita haver d’adaptar de manera obligatòria totes i
cadascuna de les quanties que s’expressen
únicament en pessetes en els diversos instruments jurídics, com ara les disposicions
normatives.
Tanmateix, és convenient donar publicitat a la conversió a euros de les taxes i altres imports que no hagin estat convertits
de manera expressa per una disposició
normativa, per tal d’assegurar un correcte
arrodoniment en tots els casos, i facilitar el
coneixement general d’aquests imports.

RESOLUCIÓ ENS/25/2002, de 14 de gener, per la qual es dóna publicitat a la conversió a euros de les taxes i altres imports
corresponents als procediments tramitats
pel Departament d’Ensenyament.

Per tot això, i d’acord amb l’article 12 de
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

L’article 14 del Reglament (CE) núm. 974/
98 del Consell, de 3 de maig, sobre la introducció de l’euro estableix que, al final del
període transitori (comprès entre l’1 de gener de 1999 i el 31 de desembre de 2001),

Resolc:
Donar publicitat a la conversió a euros de
les taxes i altres imports expressats en pessetes corresponents als procediments trami69

tats al Departament d’Ensenyament, que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta resolució.
Barcelona, 14 de gener de 2002
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX
A) Taxes del Departament d’Ensenyament
Regulades al títol V de la Llei 15/1997,
de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, modificades per la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals
i d’adaptació a l’euro, per la Llei 15/2000,
de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives i per la Llei 21/2001, de 28 de
desembre, de mesures fiscals i administratives, i actualitzades per la Llei 14/2000, de
29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001 i per la
Llei 20/2001, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2002.
1) Taxa per l’expedició de títols acadèmics i professionals (article 87 de la Llei 15/
1997):
—1 Batxillerat: títol de batxillerat: 42,21
euros.
—2 Formació professional específica:
2.1 Títol de tècnic o tècnica: 42,21 euros.
2.2 Títol de tècnic o tècnica superior:
47,30 euros.
—3 Ensenyaments de règim especial:
3.1 Ensenyaments de música i dansa:
3.1.1 Títol professional: 42,21 euros.
3.1.2 Títol superior: 94,56 euros.
3.2 Ensenyaments d’art dramàtic:
3.2.1 Títol superior d’art dramàtic: 94,56
euros.
3.3 Ensenyaments d’arts plàstiques i
disseny:
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3.3.1 Títol de tècnic o tècnica: 42,21
euros.
3.3.2 Títol de tècnic o tècnica superior:
47,30 euros.
3.3.3 Títol de conservació i restauració
de béns culturals: 47,30 euros.
3.3.4 Títol de disseny: 47,30 euros.
3.4 Ensenyaments d’idiomes: certificat
d’aptitud d’idiomes: 47,30 euros.
—4 Reexpedició (expedició de duplicats):
6,25 euros.
2) Taxa per drets de formació d’expedients (article 92 de la Llei 15/1997):
—1 Ensenyament de batxillerat:
1.1 Títol de batxillerat unificat polivalent:
36,35 euros.
1.2 Plans antics:
1.2.1 Títol de batxillerat elemental:
15,11 euros.
1.2.2 Títol de batxillerat superior: 36,26
euros.
1.2.3 Títol de batxillerat laboral: 36,26
euros.
—2 Ensenyament de formació professional:
2.1 Títol de tècnic o tècnica auxiliar:
15,11 euros.
2.2 Certificat d’escolaritat de formació
professional (FP) de primer grau: 7,88 euros.
2.3 Títol de tècnic o tècnica especialista: 36,26 euros.
2.4 Plans antics:
2.4.1 Títol d’oficial industrial: 15,11 euros.
2.4.2 Títol de mestre o mestra industrial: 36,26 euros.
2.5 Títol d’audició i llenguatge per a
mestres: 17,41 euros.
2.6 Títol de pedagogia terapèutica:
17,41 euros.
—3 Ensenyaments artístics i especialitzats:
3.1 Escola Oficial d’Idiomes: diploma
d’aptitud de l’Escola d’Idiomes: 17,41 euros.
3.2 Conservatoris de música:
3.2.1 Diploma elemental: 9,20 euros.
3.2.2 Títol professional: 17,41 euros.
3.2.3 Títol de professor o professora superior (grau superior): 97,38 euros.
3.2.4 Títol de professor o professora
(grau professional): 65,99 euros.
3.2.5 Diploma d’instrumentista o cantant: 20,48 euros.
3.2.6 Diploma de capacitat: pla antic:
9,20 euros.
3.3 Escoles d’arts aplicades i oficis artístics:
3.3.1 Títol de graduat o graduada: 9,20
euros.

4) Taxa per la prestació dels serveis docents de l’Escola Superior de Conservació
i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (article 102 de la Llei 15/1997):
—1 Matrícula:
1.1 Curs complet: 575,91 euros.
1.2 Assignatura anual (per cada hora
setmanal de l’assignatura): 19,22 euros.
1.3 Assignatura quadrimestral (per cada
hora setmanal de l’assignatura): 9,59 euros.
—2

Proves d’accés: 46,10 euros.

—3

Projecte final de carrera: 84,69 euros.

—4 Secretaria:
4.1 Expedient acadèmic, certificacions
acadèmiques o trasllat d’expedient acadèmic: 16,15 euros.
4.2 Compulsa de documents: 3,43 euros.
4.3 Expedició de targeta d’identitat:
3,49 euros.

6) Taxa per la inscripció a la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà i a la
prova d’accés als cicles formatius de grau
superior de formació professional específica i dels ensenyaments d’arts plàstiques i
de disseny (article 107 quinquies de la Llei
15/1997, afegit per la Llei 15/2000):
—1 Prova d’accés als cicles formatius de
grau mitjà de formació professional específica: 15,02 euros.
—2 Prova d’accés als cicles formatius de
grau mitjà dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny: 15,02 euros.
—3 Prova d’accés als cicles formatius de
grau superior de formació professional específica: 24,21 euros.
—4 Prova d’accés als cicles formatius de
grau superior dels ensenyaments d’arts
plàstiques i disseny: 24,21 euros.
B) Altres imports
1) Preu màxim de la prestació del servei
escolar de menjador per al curs escolar
2001-02 (Resolució de 25 de juny de 2001):
Preu màxim per alumne/dia, inclòs IVA:
4,33 euros.

3) Taxa per la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d’idiomes (article 97 de la Llei 15/1997):
—1

(02.007.012)

Drets d’ingrés: 17,59 euros.

—2 Matrícula i serveis per a alumnes oficials: 125,06 euros.
—3 Matrícula i drets d’examen del certificat de cicle elemental: 38,84 euros.
—4 Matrícula i drets d’examen del certificat d’aptitud: 38,84 euros.

Per la Resolució de 6 d’abril de 2001 del
Departament d’Ensenyament es va establir
la regulació de les proves d’accés al grau
superior de música.
Atès que l’Escola Superior de Música de
Catalunya oferirà, en el curs 2002-2003,
places de determinats àmbits, modalitats i
itineraris, cal convocar la prova que hi possibiliti l’accés.
Per tot això,

Resolc:
5) Taxa per la inscripció a les proves per
a l’obtenció dels certificats expedits per la
International Certificate Conference (ICC) (article 107 de la Llei 15/1997, modificat per la
Llei 25/1998):
Inscripció: 87,54 euros.
Inscripció parcial: 62,53 euros.

2) Preu de l’ajut individual de menjador
escolar per als alumnes escolaritzats fora del
seu municipi de residència en centres docents privats concertats per al curs escolar
2001-02 (Resolució de 25 de juny de 2001):
Preu de l’ajut individual per dia: 2,52
euros.

—4 Ensenyament no reglat: diploma:
15,69 euros.

El Decret 63/2001, de 20 de febrer, estableix l’ordenació curricular del grau superior dels ensenyaments de música i regula la
prova d’accés a aquests estudis. A l’article
16 es preveu que les proves d’accés al grau
superior de música seran convocades anualment pel Departament d’Ensenyament.

RESOLUCIÓ de 31 de desembre de 2001,
per la qual es convoquen les proves d’accés al grau superior de música, corresponents a l’Escola Superior de Música de
Catalunya, per al curs 2002-2003.
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—1 Finalitat
Aquesta Resolució regula la convocatòria, per a l’inici del curs 2002-2003, de la
prova d’accés al grau superior dels ensenyaments de música que impartirà l’Escola
Superior de Música de Catalunya.
—2 Convocatòries
2.1 Convocatòria de juny.
A les 9 hores del dia 10 de juny de 2002
s’iniciarà l’exercici específic per als aspirants
que no tenen els requisits. Posteriorment
s’iniciarà l’exercici per a la totalitat dels
aspirants.
2.2 Convocatòria de setembre.
Un cop finalitzada la convocatòria de juny
i efectuada la matriculació en el grau superior de música, si resten places vacants es
realitzarà una nova convocatòria en el mes
de setembre de 2002, per als àmbits, modalitats o itineraris que tinguin places vacants.
A les 9 hores del dia 2 de setembre de
2002 començarà l’exercici específic per als
aspirants que no tenen els requisits. Posteriorment s’iniciarà l’exercici per a la totalitat
dels aspirants.
2.3 Cada tribunal farà públic, en el
mateix indret de celebració de les proves i
amb una antelació mínima de 48 hores, la
data i l’hora d’inici de les successives parts
de la prova d’accés, així com la data i el lloc
de publicació dels resultats.
—3 Lloc de realització de les proves
Totes les proves es realitzaran al carrer
Berenguer de Palou, 104, de Barcelona.
—4 Presentació de la sol·licitud
4.1 La sol·licitud, d’acord amb el model
que consta com annex a aquesta Resolució, es presentarà a l’Escola Superior de
Música de Catalunya entre els dies 22 d’abril
i 3 de maig de 2002, ambdós inclosos, per
a la convocatòria de juny.
Per a la convocatòria de setembre, en cas
que hi hagi places vacants, es podran presentar les sol·licituds d’inscripció entre els
dies 15 i 17 de juliol de 2002, ambdós inclosos, per als àmbits, modalitats o itineraris amb vacants.
4.2 Els aspirants que en el moment de
la inscripció es trobin cursant el tercer cicle
del grau mitjà i/o el batxillerat, i per tant no
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puguin disposar dels documents acreditatius d’haver-los superat, els hauran d’aportar el dia 10 de juny de 2002 al lloc de realització de les proves.

Resolució de 6 d’abril 2001 del Departament
d’Ensenyament, per la qual s’estableix la
regulació de les proves d’accés al grau
superior de música.

—5 Àmbits, modalitats i itineraris per als
quals es convoca la prova
5.1 Els àmbits en què es convoca
aquesta prova són els següents: composició, direcció, instruments de música antiga,
instruments de música clàssica i contemporània, instruments de jazz i de música
moderna, instruments de música tradicional, musicologia, pedagogia, sonologia i
promoció i gestió.
5.2 Les modalitats i itineraris, en els
quals es podran iniciar ensenyaments de
grau superior durant el curs 2002-2003,
relatius als àmbits que compten amb més
d’una modalitat o itinerari són:
a) Direcció: modalitats de direcció d’orquestra i direcció de cor.
b) Instruments de jazz i música moderna. Es podrà cursar en dos itineraris: instruments de jazz, i instruments de música
moderna. Itinerari de jazz: modalitats de
piano, trompeta, bateria, contrabaix, guitarra
elèctrica, saxòfon, trombó, veu i clarinet.
Itinerari de música moderna: teclats, bateria, guitarra elèctrica, baix elèctric, veu,
percussió, saxo, trompeta i trombó.
c) Instruments de música antiga: modalitats de clavicèmbal, viola de gamba, fagots
històrics, flauta de bec, instruments de
corda polsada, corneta, sacabutx, cant històric, violí històric, viola històrica, violoncel
històric, flauta travessera històrica, oboè
històric i trompa natural.
d) Instruments de música clàssica i contemporània: modalitats d’acordió, arpa,
cant, clarinet, contrabaix, corn anglès, fagot, flauta travessera, guitarra, oboè, orgue,
percussió, piano, saxòfon, trombó, trombó
baix, trompa, trompeta, tuba, viola, violí i
violoncel.
e) Instruments de la música tradicional:
modalitats de flabiol i tamborí, tible, tenora,
guitarra flamenca i cant flamenc.
f) Musicologia: modalitats de musicologia
històrica i etnomusicologia.
g) Pedagogia: modalitats de pedagogia
per a la formació musical bàsica i general i
pedagogia de l’instrument.
h) Sonologia.
i) Promoció i gestió.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, 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, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

—6 Tribunals avaluadors
Es constituirà un tribunal per a cada
àmbit, llevat que el nombre d’aspirants fes
aconsellable nomenar-ne més d’un.
Cada tribunal estarà format, com a mínim per un president i dos vocals, que seran designats pel Departament d’Ensenyament a proposta de l’Escola Superior de
Música de Catalunya.
El tribunal es considerarà oficialment
constituït quan hi hagi com a mínim tres dels
seus membres.
Cada tribunal podrà comptar amb l’assessorament d’experts quan ho consideri
oportú.
La Inspecció d’Ensenyament supervisarà
el desenvolupament de les proves.

—4 Que he superat els estudis de (2):
Grau mitjà (LOGSE) (sí o no).
En cas que sigui sí, data de superació:
(indiqueu-la).
En cas que sigui no, data prevista de superació: (indiqueu-la).
Grau mitjà del Decret 2618/1966: (sí o no).
En cas que sigui sí, data de superació:
(indiqueu-la).
En cas que sigui no: data prevista de superació: (indiqueu-la).
Batxillerat (LOGSE), COU, o equivalent
acadèmic: (sí o no).
En cas que sigui sí, data de superació:
(indiqueu-la).
En cas que sigui no, data prevista de superació: (indiqueu-la).

—7 En tot el que aquesta Resolució no
preveu expressament, serà d’aplicació la

—5 Que acompanyo amb la sol·licitud els
documents següents:

Barcelona, 31 de desembre de 2001
Pere Solà i Montserrat
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

ANNEX
Sol·licitud de realització de la prova d’accés al grau superior dels ensenyaments de
música.
Escola Superior de Música de Catalunya.
Convocatòria 2002.
Dades personals:
DNI/passaport:
Nacionalitat:
Cognoms i nom:
Lloc de naixement:
Data de naixement:
Adreça:
CP:
Municipi:
Telèfon:
Adreça electrònica:
Exposo:
—1 Que el/s instrument/s amb el/els quals
realitzaré la prova d’accés és/són: (indiqueulo/s).
—2 Que les obres que presentaré a l’exercici d’interpretació, d’acord amb les indicacions previstes a la convocatòria, són les
que detallo a continuació: (autor/a i títol).
—3 Que la llista d’obres presentades amb
indicació de la instrumentació és: (1).
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Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat o del passaport.
Per als aspirants que han superat el batxillerat: còpia compulsada del títol de batxiller
(de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu), o
resguard acreditatiu d’haver-lo sol·licitat.
Per als aspirants que han aprovat els ensenyaments corresponents al tercer cicle del
grau mitjà:
Per a l’alumnat del grau mitjà de música
establert per la Llei orgànica 1/1990 esmentada: fotocòpia compulsada del llibre d’escolaritat o bé certificat emès pel conservatori corresponent on consti que ha aprovat
el grau mitjà de música.
Per a l’alumnat del grau mitjà de música
del pla aprovat pel Decret 2618/1966 fotocòpia compulsada del títol de professor o
bé certificat emès pel conservatori corresponent, o hi consti que ha aprovat els ensenyaments corresponents de grau mitjà.
Demano:
Que se m’admeti la inscripció a la prova
d’accés, en la convocatòria de 2002, al grau
superior de música, per al/s àmbit/s, modalitat/s i itinerari/s següent/s: (3)
1a opció: àmbit: (indiqueu-lo), modalitat:
(indiqueu-la), itinerari: (indiqueu-lo).
2a opció: àmbit: (indiqueu-lo), modalitat:
(indiqueu-la), itinerari: (indiqueu-lo).
3a opció: àmbit: (indiqueu-lo), modalitat:
(indiqueu-la), itinerari: (indiqueu-lo).
Declaro:
Que les dades aportades i la documentació acompanyada són certes.
Lloc i data
Signatura
(1) Només per a l’especialitat de composició.
(2) Marqueu amb una “X” la casella que
pertoqui.
(3) Indiqueu-ne per ordre de preferència,
un màxim de tres.
President/a del tribunal avaluador
Aquesta sol·licitud s’ha de presentar a
l’Escola Superior de Música de Catalunya,
Berenguer de Palou, 104, de Barcelona,
08027 Barcelona
(02.014.056)

RESOLUCIÓ ENS/24/2002, de 14 de gener, de modificació de la Resolució de 4
d’octubre de 2001, per la qual es resol el
concurs de trasllats convocat per la Resolució de 19 d’octubre de 2000.
Mitjançant la Resolució de 19 d’octubre
de 2000 (DOGC núm. 3256, de 31.10.2000)
es va convocar el concurs de trasllats per
proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Ensenyament i a cossos docents d’ensenyaments secundaris.
Per la Resolució de 4 d’octubre de 2001
(DOGC núm. 3491, d’11.10.2001) es resol
el concurs de trasllats convocat per la Resolució de 19 d’octubre de 2000 esmentada.
Atès que s’han constatat unes errades de
fet que afecten directament el procediment
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d’adjudicació de destinacions de l’esmentat concurs de trasllats, d’acord amb el que
disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, cal modificar les
adjudicacions als participants que resultin
afectats, atenent, si s’escau, les seves peticions, la puntuació acreditada i les al·legacions que han presentat durant el tràmit
d’audiència corresponent,

Resolc:
—1 Modificar l’annex 1 de la Resolució de
4 d’octubre de 2001 en els termes següents:
1.1 Incloure, a l’esmentat annex 1, el
funcionari que es detalla tot seguit, per
estimació de la reclamació presentada:
Especialitat: llengua castellana i literatura.
Nom: Francisco José de Pedro Gómez.
DNI: 051383061.
Puntuació total: 29,83 punts.
Denominació centre (localitat): IES Roquetes (Roquetes).
1.2 Anul·lar la destinació adjudicada als
funcionaris que es detallen a continuació,
als quals s’adjudica, com a conseqüència
de l’estimació de la reclamació del senyor
de Pedro, la destinació definitiva en el lloc
de treball que s’especifica tot seguit:
Especialitat: llengua castellana i literatura.
Nom: Víctor Montoli Bernadas.
DNI: 038511495.
Puntuació total: 17,90 punts.
Denominació centre (localitat): IES Montsià (Amposta).
Nom: M. Victoria Álvarez Sacristan.
DNI: 003434209.
Puntuació total: 17,70 punts.
Denominació centre (localitat): en expectativa de destinació a la Comunitat Autònoma de Catalunya.
—2 Modificar l’annex 4 de la Resolució de
4 d’octubre de 2001 en els termes següents:
Incloure, a l’esmentat annex 4, el funcionari que es detalla tot seguit:
Nom: Francisco José de Pedro Gómez.
DNI: 051383061.
—3 Modificar l’annex 6 de la Resolució de
4 d’octubre de 2001 en els termes següents:
Incloure, a l’esmentat annex 6, els funcionaris que es detallen tot seguit:
Nom: Víctor Montoli Bernadas.
DNI: 038511495.
Nom: M. Victoria Álvarez Sacristan.
DNI: 003434209.
—4 Modificar l’annex 7 de la Resolució de
4 d’octubre de 2001 en els termes següents:
Incloure, a l’esmentat annex 7, els funcionaris que es detallen tot seguit:
Nom: Ramiro Alonso González.
DNI: 036973182.
Nom: Ginés Méndez García.
DNI: 037692728.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades 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 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 la directora general de Recursos Humans, 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 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
Barcelona, 14 de gener de 2002
P. D.

(Resolució de 19.10.2000, DOGC de
31.10.2000)
Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans
(02.009.006)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació de quatre contractes de consultoria i
assistència per a la redacció de projectes
bàsics i executius d’obres.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Gestió d’Inversions i Contractacions.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: la que figura a
l’annex d’aquest Anunci.
b) Termini d’execució: el que figura a l’annex d’aquest Anunci.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost base de licitació: el que figura a l’annex d’aquest Anunci.
—5 Garanties
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 3C.
c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3706.
e) Fax: 93.400.69.77.
—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 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 proper dia hàbil.
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b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a la clàusula setena del plec de
clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament
d’Ensenyament.
Domicili: Via Augusta, núm. 202-226.
Localitat i codi postal: Barcelona, 08021.
Les proposicions també es poden trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
durant el mateix dia.
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.
e) Admissió de variants: només les que
facin referència a la reducció de termini.
—8 Obertura de les proposicions:
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, núm. 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 7 dies naturals després de la finalització del termini de presentació de proposicions.
e) Hora: 10 hores.
—9 Despeses de l’anunci: l’import
d’aquest Anunci serà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Barcelona, 19 de desembre de 2001
Ramon Farré i Roure
Secretari general

ANNEX
Obra núm. 1
Objecte: redacció del projecte bàsic i executiu, de l’estudi de seguretat i salut, de l’estudi de patologies, topogràfic i geotècnic per
a dur a terme les obres d’ampliació de la
secció d’ensenyament secundari German
Vila-Riera de Camprodon (Ripollès).
Pressupost de licitació: 34.951,74 euros,
IVA inclòs, equivalent a 5.815.480 ptes.
Termini d’execució: 4 mesos.
Obra núm. 2
Objecte: redacció del projecte bàsic i executiu, de l’estudi de seguretat i salut, de
l’estudi de patologies, topogràfic i geotècnic per a dur a terme les obres d’ampliació
i reforma del Col·legi d’Ensenyament Infantil i Primari Pau Casals de Vacarises (Vallès
Occidental).
Pressupost de licitació: 62.520,69 euros,
IVA inclòs, equivalent a 10.402.567 ptes.
Termini d’execució: 9 mesos.
Obra núm. 3
Objecte: redacció del projecte bàsic i executiu, de l’estudi de seguretat i salut, de
l’estudi de patologies, topogràfic i geotècnic per a dur a terme les obres d’ampliació
i reforma de l’IES Puigcargol de Calonge
(Baix Empordà).
Pressupost de licitació: 107.294,26 euros,
IVA inclòs, equivalent a 17.852.263 ptes.
Termini d’execució: 9 mesos.

Núm. 895

Obra núm. 4
Objecte: redacció del projecte bàsic i executiu, de l’estudi de seguretat i salut, de
l’estudi de patologies, topogràfic i geotècnic per a dur a terme les obres d’ampliació
i adequació de la secció d’ensenyaments
secundaris Joan Triadú de Ribes de Freser
(Ripollès).
Pressupost de licitació: 73.502,79 euros,
IVA inclòs, equivalent a 12.229.836 ptes.
Termini d’execució: 6 mesos.
(01.353.041)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de servei (exp. 0001/02).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Gestió d’Immobles i Contractacions,
Secció de Subministraments i Contractacions.
c) Número d’expedient: 0001/02.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei de neteja i cuina de diverses llars d’infants del
Departament d’Ensenyament.
b) Termini d’execució
Neteja: des de l’1 de gener fins al 15 de
juliol de 2002.
Cuina: des de l’1 de gener fins al 30 de
juny de 2002.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: anticipada.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 985.753,50 euros, IVA inclòs,
desglossat en els següents lots:
Lot 1: 75.678,00 euros.
Lot 2: 38.317,50 euros.
Lot 3: 38.317,50 euros.
Lot 4: 88.450,50 euros.
Lot 5: 75.678,00 euros.
Lot 6: 75.678,00 euros.
Lot 7: 62.905,50 euros.
Lot 8: 75.678,00 euros.

Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

9: 63.888,00 euros.
10: 88.450,50 euros.
11: 75.678,00 euros.
12: 75.678,00 euros.
13: 75.678,00 euros.
14: 75.678,00 euros.

—5 Garanties
Provisional
Import total de tots els lots: 19.715,07
euros.
Per lots
Lot 1: 1.513,56 euros, lot 2: 766,35 euros, lot 3: 766,35 euros, lot 4: 1.769,01
euros, lot 5: 1.513,56 euros, lot 6: 1.513,56
euros, lot 7: 1.258,11 euros, lot 8: 1.513,56
euros, lot 9: 1.277,76 euros, lot 10: 1.769,01
euros, lot 11: 1.513,56 euros, lot 12:
1.513,56 euros, lot 13: 1.513,56 euros i lot
14: 1.513,56 euros.
Definitiva: 4 % de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista.
Classificació: grup III, subgrup 6, categoria D.
Aquesta classificació únicament serà
exigida, amb la categoria corresponent, a
les empreses que licitin per lots els quals
en el seu conjunt superin la quantitat de
120.202,42 euros, IVA inclòs.
—7 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Registre general del Departament d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 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://www.gencat.es/
ense/ense_lici.html.
g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presentació de proposicions.
—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 4 de febrer
de 2002, a les 17 hores. En el cas que la
publicació de l’Anunci en els butlletins oficials de l’Estat i de la Generalitat de
Catalunya sigui posterior al 18 de gener de
2002, el termini per presentar la documen-

tació quedarà automàticament prorrogat fins
que hagin transcorregut 15 dies naturals, a
partir del dia següent al de l’última publicació. Si l’últim dia del termini coincideix amb
dissabte o festiu, es prorrogarà fins al següent dia hàbil.
b) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament
d’Ensenyament.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7
d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
durant el mateix dia.
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.
—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: serveis centrals del Departament d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 11 de febrer de 2002. Si el dia
de presentació de proposicions s’hagués
prorrogat, o es presentin proposicions per
correu, la data d’obertura de proposicions
es comunicarà oportunament als interessats.
e) Hora: 10 h.
—10 Despeses d’anunci: l’import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
—12 Data de tramesa de l’Anunci al
DOCE: 13 de desembre de 2001.
Barcelona, 20 de desembre de 2001
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(01.365.062)
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