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RESOLUCIÓ ENS/1792/2002, de 18 de
juny, per la qual es fa pública l’adjudicació
definitiva de llocs de treball docents de ca-
ràcter singular en centres públics d’ense-
nyaments no universitaris que tenen auto-
ritzat un pla estratègic.

Mitjançant la Resolució ENS/241/2002,
d’11 de febrer (DOGC núm. 3577, de
18.2.2002), es va anunciar la convocatòria de
concurs específic de mèrits per tal de proveir
llocs de treball docents de caràcter singular
en centres públics d’ensenyaments no univer-
sitaris que tenen autoritzat un pla estratègic.

Finalitzats els terminis, tant de reclamaci-
ons i desistiments com de renúncies parci-
als, procedeix la publicació de la resolució
definitiva, tal com estableix la base 9 de
l’annex 1 de la Resolució esmentada.

Per tot això,

Resolc:

—1 Fer pública l’adjudicació definitiva dels
llocs de treball anunciats en la convocatòria
de concurs específic de mèrits per tal de
proveir llocs de treball docents de caràcter
singular en centres públics d’ensenyaments
no universitaris que tenen autoritzat un pla
estratègic, d’acord amb les peticions i els
mèrits dels concursants avaluats per la co-
missió, tal com s’indica a l’annex.

—2 La presa de possessió en la nova des-
tinació tindrà lloc l’1 de setembre de 2002.

—3 Amb la publicació d’aquesta Resolu-
ció es considera efectuada la notificació a les
persones interessades a tots els efectes.

—4 S’estableix el període comprès entre els
dies 1 d’octubre i 15 d’octubre de 2002 per
retirar la documentació lliurada pels concur-
sants que han participat en la convocatòria
anunciada per la Resolució d’11 de febrer. A
aquests efectes podran fer-ho personalment
o delegar-ho en una altra persona, deguda-
ment autoritzada, sempre que el mateix inte-
ressat o tercers no hagin interposat recursos
que el puguin afectar. Si no es retira la docu-
mentació en el termini establert, s’entendrà

que el participant renuncia a recuperar-la i, per
tant, desisteix del seu dret a fer-ho.

—5 Els llocs de treball que, un cop resolt
aquest concurs, resten vacants podran ser co-
berts provisionalment per al curs acadèmic
2002-2003, per funcionaris que reuneixin les
condicions i els requisits exigits per ocupar-
los, en els termes previstos al Decret 132/
2001, de 29 de maig, pel qual es regulen els
plans estratègics dels centres docents sos-
tinguts amb fons públics. Aquests funcionaris
es destinaran en comissió de serveis o amb
adscripció provisional, atesa la urgència i ne-
cessitat de proveir els esmentats llocs mentre
no es convoqui un altre concurs específic.

—6 Per a qualsevol aclariment en relació
amb aquesta Resolució, caldrà que les
persones interessades s’adrecin a les sec-
cions de gestió de personal de les delega-
cions territorials d’Ensenyament.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant un jutjat contenciós admi-
nistratiu 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 la consellera
d’Ensenyament 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 novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, o qual-
sevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 18 de juny de 2002

P.D. (Resolució d’11.2.2002,
DOGC de 18.2.2002)

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans
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Centres d’educació infantil i primària

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I (CIUTAT)

Lloc adjudicat DNI Cognoms i nom Puntuació

Municipi: 08019 Barcelona

Centre: 08043784 CEIP Àngels Garriga
597 PRY Educació primària ......... 037717552J Serra Batiste, Magali 32,3040
597 PRY Educació primària ........ 013688159P Van Den Eynde Cerutti, Anna 26,9205

Centre: 08033501 CEIP Antoni Brusi
597 INY Educació infantil ........... 036986498Z Turon Balcells, Maria Isabel 26,6165
597 PRY Educació primària ......... 038483728J Crespo Sabadell, Francesc 25,0000

Centre: 08001595 CEIP Baixeras
597 PRY Educació primària ........ 016280962K Fernandez De Viana Alfonso,

M. Aranzazu 30,9205
Centre: 08013408 CEIP Barcelona
597 PAY Educació primària,

anglès ............................ 078187363J Rofes Bauza, Teresa 30,2500

Centre: 08013411 CEIP Carles I
597 PRY Educació primària ........ 036508750E Gil Casalduc, Olga 22,9205

Centre: 08001789 CEIP Cervantes
597 PRY Educació primària ........ 041076096M Boix Codina, Maria Pilar 27,1909
597 PEY Educació primària,

educació física ............. 078071364A Cases Toldra, Teresa 31,8124

Centre: 08001819 CEIP Collaso i Gil
597 INY Educació infantil .......... 038552924W Gimenez Bueno, Javier Manuel 28,5666

Centre: 08043802 CEIP Costa i Llobera
597 PAY Educació primària,

anglès ........................... 035010012X Van De Walle Haitz,
M. Victoria 27,3205

Centre: 08002681 CEIP Duran i Bas
597 PRY Educació primària ....... 017972064W Machuca Abarca, Carmen 25,4705

Centre: 08045057 CEIP El Sagrer
597 INY Educació infantil ........... 073189829B Cuy Codina, Natividad 30,8332

Centre: 08001807 CEIP Escola de la Concepció
597 PRY Educació primària ........ 046306253P Plana Llevat, Salome 31,0416

Centre: 08002460 CEIP Gaudí
597 PAY Educació primària,

anglès ........................... 043438467T Argudo Morata, Maria Isabel 21,9705

Centre: 08041751 CEIP La Caixa
597 PRY Educació primària ......... 004547918J Martinez Perez, Vicente 35,0000

Centre: 08002575 CEIP La Pau
597 PRY Educació primària ........ 037273852Y Montserrat Rovira, Jaime 35,2288

Centre: 08001820 CEIP Milà i Fontanals
597 PRY Educació primària ........ 037264346E Murcia Ros, M. Angeles 24,8997

Centre: 08002058 CEIP N-II de Pràctiques
597 PRY Educació primària ........ 037629690B Temprana Princep, Anna M. 37,5000
597 PRY Educació primària ........ 038082632Z Martinez Guerra, M. Pilar 23,2665

Centre: 08001790 CEIP Pere Vila
597 PRY Educació primària ........ 046651783D Clemente Cavero, Aurora 26,4165

Centre: 08001868 CEIP Rubén Darío
597 PRY Educació primària ........ 037305447E Ortoneda Castellvi, Esther 30,0000

Centre: 08002733 CEIP Sant Josep de Calassanç
597 PRY Educació primària ........ 027495131B Alonso Tur, Rosa Maria 27,5000

Centre: 08043899 CEIP Tàber
597 PRY Educació primària ........ 037656347B Perez Martinez, M. Luisa 33,7500

Centre: 08035453 CEIP Tomàs Moro
597 PRY Educació primària ......... 046581010F Oliva Figueras, Maria Teresa 20,1413

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II (COMARQUES)

Lloc adjudicat DNI Cognoms i nom Puntuació

Municipi: 08017 Balenyà

Centre: 08001534 CEIP Joan XXIII
597 INY Educació infantil ........... 077294591D Sola Guiteras, Josefa 29,2581
597 PRY Educació primària ........ 033949309K Rodriguez Casadevall, Silvia 21,8745

Municipi: 08038 Callús

Centre: 08015247 CEIP Joventut
597 PRY Educació primària ........ 039335319Y Moncunill Cenar, Laura 27,2789

Municipi: 08046 Cardedeu

Centre: 08045598 CEIP Mil·lenari
597 PRY Educació primària ........ 035118666N Fortuny Puig, Inmaculada 26,2245

Municipi: 08084 Fonollosa

Centre: 08017232 CEIP Agrupació Sant Jordi
597 PAY Educació primària,

anglès ........................... 039363551V Reguant Gallego, Ricard 21,3705

Municipi: 08101 l’Hospitalet de Llobregat

Centre: 08019265 CEIP Joaquim Ruyra
597 EEY Educació especial ........ 046577948G Garcia Sevilla, Raquel 26,4705

Municipi: 08113 Manresa

Centre: 08020061 CEIP La Renaixença
597 PRY Educació primària ........ 039332661Q Casserras Gasol, Antoni 29,7285
597 PAY Educació primària,

anglès ........................... 039353112C Molina Jimenez, Juan 17,8205

Municipi: 08121 Mataró

Centre: 08020929 CEIP Germanes Bertomeu
597 PRY Educació primària ........ 028995224K Iñiguez Teruel, Montserrat 20,5745

Centre: 08034321 CEIP Torre Llauder
597 PRY Educació primària ........ 038835445Z Teruel Catalan, Susana 24,7745

Municipi: 08199 Sant Bartomeu del Grau

Centre: 08025320 CEIP La Monjoia
597 PRY Educació primària ......... 034737862L Lopez Dominguez, Laura 22,4245

Municipi: 08236 Sant Quintí de Mediona

Centre: 08027237 CEIP Antoni Grau Minguell
597 PRY Educació primària ......... 077301949F Bruna Rosich, Rosa Maria 25,8373

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet

Centre: 08035519 CEIP Antoni Gaudí
597 PRY Educació primària ........ 035043798D Perez Pineda, Montserrat 25,6205

Centre: 08032312 CEIP Miguel de Unamuno
597 PRY Educació primària ........ 037710235X Angles Angles, Elvira 31,7916

Municipi: 08285 Torelló

Centre: 08030510 CEIP Doctor Fortià i Solà
597 PRY Educació primària ....... 040280546W Buhigas Casadevall,

M. Assumpció 29,5000
597 PRY Educació primària ......... 033944856F Oriol Musoll, Gemma 24,1497

DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Lloc adjudicat DNI Cognoms i nom Puntuació

Municipi: 08020 Begues

Centre: 08014589 CEIP Sant Cristòfor
597 PAY Educació primària,

anglès ........................... 044415289N Piquer Vives, M. Inmaculada 23,9913

Municipi: 08069 Collbató

Centre: 08033468 CEIP La Salut
597 PRY Educació primària ......... 077108830L Torras Montaner, Gemma 31,5000
597 PRZ Educació primària ........ 046665307D Diaz Mata, Maria Isabel 26,0245

ANNEX

Adjudicació dels llocs de treball docents de caràcter singular en centres públics d’ensenya-
ments no universitaris que tenen autoritzat un pla estratègic
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Lloc adjudicat DNI Cognoms i nom Puntuació

Municipi: 08076 Esparreguera

Centre: 08016938 CEIP Taquígraf Garriga
597 PEY Educació primària,

educació física .............. 077630464J Gonzalez Ruiz, Antonio 21,1037

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat

Centre: 08040618 CEIP Can Vidalet
597 INY Educació infantil ........... 046593995C Rosa Gregori, Genoveva 23,9537

Centre: 08036056 CEIP Folch i Torres
597 INY Educació infantil ............ 077296343J Higes Perdices, Araceli 24,5665
597 PRY Educació primària ........ 013056767N Alonso Portal, M. Eusebia 26,1040

Municipi: 08221 Sant Just Desvern

Centre: 08032580 CEIP Canigó
597 PRY Educació primària ........ 046116311T Nebot Vilaseca, Marta 19,5416

Municipi: 08301 Viladecans

Centre: 08042834 CEIP Can Palmer
597 EEY Educació especial ........ 037376648S Guerao Barbier, Annie 25,0621
597 INY Educació infantil ........... 038064413B Gil Ruiz, Carmen 27,9580

DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Lloc adjudicat DNI Cognoms i nom Puntuació

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès

Centre: 08035623 CEE Jeroni de Moragas
597 EEY Educació especial ......... 038488713F Castillo Chafe, Julia 31,5000

Municipi: 08156 Palau-solità i Plegamans

Centre: 08053467 CEIP Palau
597 INY Educació infantil ........... 033920664B Sotos Planas, Laura 26,8165
597 PRY Educació primària ........ 037277527R Tusell Aleu, M. Antonia 31,3124

Municipi: 08184 Rubí

Centre: 08038171 CEIP Montessori
597 PRY Educació primària ........ 052594505Z Jimenez Martin, Javier 20,0829

Centre: 08032348 CEIP 25 de Setembre
597 PRY Educació primària ........ 043501665V Chipell Fabon, Maria Nuria 28,3909

Municipi: 08187 Sabadell

Centre: 08024066 CEIP Alcalde Marcet
597 PRY Educació primària ........ 034923024P Vazquez Osorio, Manuel 35,5000

Centre: 08024820 CEIP Pau Casals
597 PAY Educació primària,

anglès ........................... 046621205K Aguas Mestre, Marta 30,0161

Municipi: 08279 Terrassa

Centre: 08030224 CEIP Antoni Ubach i Soler
597 PRY Educació primària ......... 027246526J Fenoy Bordalas, Federico 33,8368

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Lloc adjudicat DNI Cognoms i nom Puntuació

Municipi: 17015 Banyoles

Centre: 17006952 CEIP La Draga
597 PRY Educació primària ....... 040303569W Julia Joher, Joan 25,2082

Municipi: 17095 Lloret de Mar

Centre: 17004955 CEIP Pompeu Fabra
597 PRY Educació primària ........ 039353894C Aguilar Fernandez, Immaculada 16,6205

Municipi: 17155 Salt

Centre: 17003151 CEIP Silvestre Santaló
597 PRY Educació primària ......... 040257143J Nonell Vilar, Lidia 35,1000

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Lloc adjudicat DNI Cognoms i nom Puntuació

Municipi: 25203 la Seu d’Urgell

Centre: 25005533 CEIP Pau Claris
597 INY Educació infantil ........... 041076333N Pedascoll Planas, Josepa 29,5000

Lloc adjudicat DNI Cognoms i nom Puntuació

597 PRY Educació primària ........ 041078409H Ficapal Coromina, Dolors 34,8120

Municipi: 25120 Lleida

Centre: 25002064 CEIP Camps Elisis
597 INY Educació infantil ........... 040886660C Fernández Pisa, M. Carme 30,2540
597 PRY Educació primària ........ 043709958E Lumbierres Cots, Isabel 27,3705

Centre: 25001953 CEIP Enric Farreny
597 PRY Educació primària ........ 040888538N Corral López, Ramon 33,8956

Centre: 25006744 CEE Esperança
597 EEY Educació especial ........ 012244072E Gil Cuartero, Carlos 27,1497

Centre: 25006409 CEIP Joc de la Bola
597 INY Educació infantil ........... 040880152K Segura Sebastià, Caterina 30,6456

Centre: 25007921 ZER L’Horta de Lleida
597 PAY Educació primària,

anglès ........................... 052305875B Mases Colell, Montserrat 25,3205

Centre: 25002106 CEIP Pardinyes
597 PRY Educació primària ........ 037630361S Zapata García, M. Isabel 26,9495

Centre: 25008212 CEIP Pràctiques II
597 PRY Educació primària ........ 040895611R Solé Fontova, M. Dolors 30,6081

Centre: 25002003 CEIP Santa Maria de Gardeny
597 INY Educació infantil ............ 040876993J Sert Bielsa, M. Carme 30,5000

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Lloc adjudicat DNI Cognoms i nom Puntuació

Municipi: 43005 Alcover

Centre: 43000135 CEIP Mare de Déu del Remei
597 PRY Educació primària ........ 039883383A Badia Cantarero, Monica 24,6037

Municipi: 43123 Reus

Centre: 43005753 CEIP Doctor Alberich i Casas
597 PRY Educació primària ........ 039864977C Adell Nolla, M. Josepa 31,0205

Municipi: 43148 Tarragona

Centre: 43005169 CEIP Pau Delclòs
597 PRY Educació primària ........ 040914003Q Bailach Miro, Santiago 36,2700
597 PRZ Educació primària ........ 039724412P Merino Oller, Isabel 24,1705

Centre: 43003306 CEIP Serrallo
597 EEY Educació especial ........ 039703007Q Lazaro Cantabrana, Jose Luis 26,2905
597 PRY Educació primària ........ 040925428X Martinez Baiges, Gemma 27,4537

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LES TERRES DE L’EBRE

Lloc adjudicat DNI Cognoms i nom Puntuació

Municipi: 43013 l’Ametlla de Mar

Centre: 43000263 CEIP Sant Jordi
597 INY Educació infantil ....... 037644106Y Ventura Bellvehi, Teresa 27,1705

Centres d’ensenyaments secundaris

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I (CIUTAT)

Lloc adjudicat DNI Cognoms i nom Puntuació

Municipi: 08019 Barcelona

Centre: 08052839 IES Consell de Cent
590 YLE Llengua castellana

i literatura .................... 037318609M Cervantes Requena, Rosario 35,5117

Centre: 08046578 IES Costa i Llobera
590 YFI Filosofia ......................... 035032928H Rios Romero, Joaquim 37,6620
590 YMA Matemàtiques ............... 046326969R Vega Yll, Jesus 30,3456

Centre: 08052761 SES Josep Comas i Solà
590 YGE Geografia i història ...... 017857222E Martin Valero, Pilar 31,4332

Centre: 08045525 IES Manuel Carrasco i Formiguera
590 YAN Anglès ........................... 037273739P Clapes Pallares, Asuncion 28,5000
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Lloc adjudicat DNI Cognoms i nom Puntuació

Centre: 08052581 IES Miquel Tarradell
597 YPS Pedagogia terapèutica 036945550Y Soler Roses, Empar 37,6500

Centre: 08044053 IES Salvador Seguí
590 Y08 Intervenció

sociocomunitària .......... 018906606P Rio Barahona, M. Luisa del 15,3953

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II (COMARQUES)

Lloc adjudicat DNI Cognoms i nom Puntuació

Municipi: 08009 Argentona

Centre: 08052876 IES d’Argentona
597 YLC Llengua catalana

i literatura ...................... 038761752J Villa Pardo, Francesc 32,1081

Municipi: 08015 Badalona

Centre: 08042019 IES Badalona VII
590 YLE Llengua castellana

i literatura ..................... 037284340Y Javier Azcona, Marta de 38,0000
597 YLE Llengua castellana

i literatura ..................... 037646237K Babra Perez, Anna M. 31,2621

Municipi: 08101 l’Hospitalet de Llobregat

Centre: 08052918 IES Bisbe Berenguer
590 YAN Anglès ............................ 037246069F Dobaño Pane, Adela 29,2869
590 YEF Educació física ............. 036964658R Vilalta Casas, Esther 32,8577

Municipi: 08121 Mataró

Centre: 08021260 IES Alexandre Satorras
597 YAN Llengua estrangera,

anglès ........................... 046563347P Castells Batllo, Roser 26,0745

Municipi: 08172 Premià de Mar

Centre: 08031848 IES Cristòfol Ferrer
591 Y82 Processos de gestió

administrativa ............... 037291636B Pascual Rigual, Xavier 30,1081

Municipi: 08175 Puig-reig

Centre: 08052207 IES de Puig-reig
590 YLC Llengua catalana

i literatura ..................... 039332967T Bernadich Colell, Anna 29,8077

Municipi: 08192 Santpedor

Centre: 08053111 IES d’Auro
590 YLC Llengua catalana

i literatura ..................... 078079414A Capdevila Roure, Llorenç 28,4205

Municipi: 08270 Sitges

Centre: 08043981 IES Joan Ramon Benaprès
590 YGE Geografia i història ...... 037604687D Mercader Anglada, Josep 32,4997

DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Lloc adjudicat DNI Cognoms i nom Puntuació

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat

Centre: 08016781 IES Esteve Terradas i Illa
590 Y07 Informàtica ............... 036569473W Rodriguez Membrilla, Ana 25,8953

Municipi: 08169 el Prat de Llobregat

Centre: 08053303 IES Doctor Trueta
597 YGE Ciències socials ......... 085026782Z Rodriguez Garcia, Apuleyo 29,0624

Centre: 08047492 IES Ribera Baixa
590 YPS Psicologia i pedagogia033878163Z Marti Brossa, Elvira 24,9705

Lloc adjudicat DNI Cognoms i nom Puntuació

Municipi: 08089 Gavà

Centre: 08017530 IES de Bruguers
597 YAN Llengua estrangera,

anglès ......................... 036480471X Casabayo Marti, Montserrat 35,7865

Municipi: 08114 Martorell

Centre: 08020620 IES Pompeu Fabra
597 YAN Llengua estrangera,

anglès ........................ 015807034P Perez Perez, Isaac 24,9205

Municipi: 08123 Molins de Rei

Centre: 08021430 IES Lluís de Requesens
590 YAN Anglès ........................ 046639514E Roquet Puges, Montserrat 28,0997

Municipi: 08196 Sant Andreu de la Barca

Centre: 08043671 IES El Palau
590 YLC Llengua catalana

i literatura ................... 046222650X Navarro Codina, Carina 28,1081

DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Lloc adjudicat DNI Cognoms i nom Puntuació

Municipi: 08187 Sabadell

Centre: 08042020 IES Vallès
590 YFQ Física i química ............ 039135390Q Codina Cardona, M. Neus 25,9205
597 YLE Llengua castellana

i literatura ..................... 039322112R Vilajosana Estopiñan, Montserrat37,1456

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès

Centre: 08046694 IES Centre d’Alt Rendiment Esportiu
590 YCN Biologia i geologia ....... 040271281Y Arnau Canalias, Juan 34,1500
590 YMA Matemàtiques ................ 036935401T Tort Salom, Josep-Oriol 34,0456

Centre: 08054873 IES Sant Cugat
590 YEF Educació física ............. 038127020N Rodon Estarlich, Josep Oriol 22,5497

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Lloc adjudicat DNI Cognoms i nom Puntuació

Municipi: 25120 Lleida

Centre: 25002799 IES Caparrella
590 Y01 Administració

d’empreses ................ 040889235L Valls Vila, M. del Carme 32,6496

Centre: 25002726 IES Guindàvols
590 Y05 Formació i orientació

laboral ........................ 040894091E Aran Pastor, M. Rosario 27,8369

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Lloc adjudicat DNI Cognoms i nom Puntuació

Municipi: 43148 Tarragona

Centre: 43003653 IES Comte de Rius
591 Y72 Oficina de projectes

de construcció ............. 039652468P Marcen Marca, Eduard 29,8040

Centre: 43006630 IES Pere Martell
590 Y24 Sistemes electrònics ... 043713603X Ruiz Magaz, Guillermo 20,3205

Municipi: 43153 Torredembarra

Centre: 43007661 IES Ramon de la Torre
590 YAN Anglès ............................ 046565106L Martinez Escue, Gemma 15,7705

(02.165.069)
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ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministraments
(exp. 40/02).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenya-

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

Servei de Gestió d’Inversions i Contractaci-
ons, Secció d’Equipaments Educatius i Con-
tractacions.

c) Número d’expedient: 40/02.

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

amb opció de compra d’ordinadors per a
les secretaries dels centres docents públics
de Catalunya.

b) Termini d’execució: el material adjudi-
cat haurà d’estar lliurat al magatzem del De-
partament d’Ensenyament ubicat a Piera
(Barcelona) de l’1 al 10 de setembre de 2002
i instal·lat abans de l’1 d’octubre de 2002
en tots els centres destinataris. El termini
d’execució del contracte finalitzarà el 30 de
juny de 2006.

—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: 288.355,50 euros, IVA inclòs,

corresponents a un import mensual de
6.407,90 euros, durant un període total de
45 mensualitats (des de l’1 d’octubre de
2002 fins al 30 de juny de 2006, ambdues
dates incloses). Es desglossa en les se-
güents anualitats:

per a l’any 2002: 19.223,70 euros (octu-
bre-desembre),

per a l’any 2003: 76.894,80 euros (ge-
ner-desembre),

per a l’any 2004: 76.894,80 euros (ge-
ner-desembre),

per a l’any 2005: 76.894,80 euros (ge-
ner-desembre),

per a l’any 2006: 38.447,40 euros (ge-
ner-juny).

Preu màxim de l’opció de compra: 6,00
euros/unitat.

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

Text refós de la Llei de contractes de les ad-
ministracions públiques aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny,
queda dispensada la garantia provisional.

Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-
ció dels materials adjudicats.

—6 Obtenció de documentació i informa-
ció

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

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

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

3759-3760.
e) Telefax: 93.400.69.77, 93.400.69.82.
f) Internet:
http://www.gencat.es/ense/ense_lici.html.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és fes-
tiu, la presentació de proposicions es pror-
rogarà fins al proper dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2, 7.3 i 7.4 del
plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació
Entitat: Registre General del Departament

d’Ensenyament o a les delegacions territo-
rials del Departament d’Ensenyament.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis de les de-
legacions territorials del Departament d’En-
senyament.

Les proposicions també es podran trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant un fax o un tele-
grama durant el mateix dia.

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

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

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

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

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

d) Hora: 10 hores.

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

—10 Presentació de mostres: es presen-
tarà una mostra dels elements de maquina-
ri, d’acord amb les instruccions que donarà
la Secció d’Equipaments Educatius i Con-
tractacions.

Barcelona, 13 de juny de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.165.132)

RESOLUCIÓ ENS/1832/2002, de 20 de
juny, de modificació de la Resolució ENS/
1590/2002, de 27 de maig, per la qual s’es-
tableix la pròrroga de l’experimentació en
determinats centres docents dels ensenya-
ments substitutoris de la prova d’accés als
cicles formatius de formació professional es-
pecífica de grau superior.

Per Resolució ENS/1590/2002, de 27 de
maig (DOGC núm. 3652, de 7.6.2002), es
va prorrogar l’experimentació en determi-
nats centres docents dels ensenyaments
substitutoris de la prova d’accés als cicles
formatius de formació professional especí-
fica de grau superior.

Atès que s’ha observat una errada a l’an-
nex 1 de l’esmentada Resolució, i d’acord

amb 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,

Resolc:

Modificar l’annex 1 de la Resolució ENS/
1590/2002, de 27 de maig, en el sentit
següent:

On diu:

“G=grup d’itinerari; P=places; M=municipi.

”Centre M G P

”[...]
”Delegació Territorial
de Lleida
”IES Caparrella ................. Lleida 1 35”,
ha de dir:

“G=grup d’itinerari; P=places; M=municipi.

”Centre M G P

”[...]
”Delegació Territorial
de Lleida
”IES Caparrella ................. Lleida 1 35
”IES Escola del Treball ..... Lleida 3 35”.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la conse-
llera d’Ensenyament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al DOGC, segons el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 29
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 20 de juny de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(02.171.021)

RESOLUCIÓ ENS/1845/2002, de 20 de
juny, de convocatòria de concurs de canvi
de destinació per a la provisió de llocs de
treball de personal laboral fix del Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.

Atès el que estableixen el V Conveni
col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del per-
sonal laboral de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya, el Decret 66/1999, de
9 de març, sobre l’accés a la funció pública
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de persones amb discapacitat i dels equips
de valoració multiprofessional, i altra norma-
tiva d’aplicació;

Vista la Resolució de 19 de novembre de
2001, per la qual s’aproven les plantilles del
personal docent del cos de mestres i del
professorat de religió catòlica i d’ensenya-
ments artístics dels centres públics d’edu-
cació infantil i primària i d’educació especi-
al i de les zones escolars i agrupacions rurals
de Catalunya per al curs 2001-2002 (DOGC
de 20.11.2001);

Vist que la Intervenció Delegada del De-
partament ha dut a terme el tràmit corres-
ponent;

Vist que la Secretaria d’Administració i Fun-
ció Pública ha emes l’informe previ preceptiu;

Vist que s’ha dut a terme el que disposa
la normativa quant als drets que, en aques-
ta matèria corresponen als representants
dels treballadors;

En ús de les competències que m’atribu-
eix la normativa vigent,

Resolc:

Article 1
Convocar concurs de canvi de destina-

ció per a la provisió dels llocs de treball de
personal laboral fix del Departament d’En-
senyament de la Generalitat de Catalunya,
que es detallen a l’annex 2, d’acord amb
les bases que figuren a l’annex 1 d’aquesta
Resolució.

Article 2
Contra aquesta Resolució i les seves

bases, que exhaureixen la via administrati-
va, els interessats poden formular reclama-
ció administrativa prèvia a la via laboral
davant el/la secretari/ària general d’aquest
Departament en el termini de 20 dies a
comptar des de l’endemà de la seva publi-
cació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Denegada la reclamació o transcorregut un
mes sense notificació de la resolució, la per-
sona interessada pot interposar, en el termi-
ni de dos mesos, demanda davant la juris-
dicció social, d’acord amb el que preveu
l’article 125.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, en concordança amb l’article
69 de la Llei de procediment laboral.

Així mateix, contra els actes que es deri-
vin de l’actuació de l’òrgan tècnic d’avalu-
ació, els interessats poden formular recla-
macions davant el secretari general del
Departament en el termini de quinze dies a
comptar a partir de l’endemà de la notifica-
ció o exposició de l’acte corresponent.

Igualment, els interessats poden interpo-
sar qualsevol altre reclamació o recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos legítims.

Barcelona, 20 de juny de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

ANNEX 1

Bases

—1 Llocs de treball objecte de la convo-
catòria

Es convoca concurs de canvi de destina-
ció per a la provisió dels llocs de treball del
Departament d’Ensenyament de la Gene-
ralitat de Catalunya que figuren a l’annex 2
d’aquesta Resolució.

—2 Participants
2.1 Pot prendre part en aquest concurs

de canvi de destinació el personal laboral
fix de l’Administració de la Generalitat, dins
l’àmbit d’aplicació que estableix l’article 2
del V Conveni col·lectiu únic de personal
laboral de la Generalitat de Catalunya, que
es trobi en situació d’actiu o d’excedència
voluntària i que reuneixi els requisits que
s’especifiquen en la base 3 i a la relació de
llocs de treball.

2.2 Els treballadors excedents que, en el
moment d’aquesta convocatòria, tinguin pen-
dent la resolució d’una sol·licitud de reingrés,
hauran de participar-hi necessàriament, sem-
pre i quan els llocs convocats siguin d’igual
o similar categoria professional.

Per categoria similar, s’entén aquella in-
closa dins el mateix grup retributiu que, pel
contingut tècnic de les seves funcions, pugui
ser desenvolupat amb eficàcia pel treballa-
dor que en té una altra, atès el seu nivell
d’aptituds i habilitats. Aquest reingrés com-
portarà l’adequació a la nova categoria pro-
fessional.

2.3 El personal laboral fix amb discapa-
citats pot participar en igualtat de condici-
ons que la resta de concursants sempre que
puguin desenvolupar les funcions dels llocs
de treball sol·licitats.

—3 Requisits
3.1 En la fase de reingrés d’excedents

voluntaris, poden prendre part els treballa-
dors en situació d’excedència voluntària que
hagin sol·licitat el reingrés o el sol·licitin
mitjançant aquest concurs, per ocupar va-
cants d’igual o similar categoria dins el
mateix grup professional al qual pertanyien
en el moment que van passar a aquesta
situació, amb preferència d’obtenir plaça,
d’acord amb el que estableixen els articles
21 i 46 del V Conveni col·lectiu únic de per-
sonal laboral de la Generalitat de Catalunya,
i sempre que reuneixin les condicions esta-
blertes per poder-hi reingressar.

3.2 En la modalitat de trasllat, poden
participar-hi els treballadors en situació d’ac-
tiu en cas d’existència de vacant de la
mateixa categoria i, si s’escau, especialitat,
de les que s’especifiquen a l’annex 2.

3.3 En la modalitat d’ascens poden par-
ticipar els treballadors en situació d’actiu del
mateix grup professional o del grup profes-
sional immediatament inferior que el del lloc
convocat, si la categoria professional que
comporta correspon a la mateixa àrea de
funcions assimilables o es disposa de la ti-
tulació adient, llevat dels treballadors que
estiguin complint sanció en els supòsits
previstos als apartats b i c de l’article 52.7
del V Conveni col·lectiu únic del personal
laboral de la Generalitat de Catalunya.

3.4 En els supòsits en què legalment no
s’exigeixi una determinada titulació, podran

participar-hi els treballadors fixos amb ca-
pacitat provada. S’entén com a capacitat
provada l’experiència professional en el
desenvolupament de funcions en el mateix
lloc de treball a proveir, o un altre de cate-
goria professional equivalent, demostrada
durant el període de prova que estableix
l’article 20.6 del V Conveni col·lectiu únic
del personal laboral de la Generalitat de
Catalunya.

3.5 Per tal que els treballadors en actiu
puguin participar en aquesta convocatòria
en les modalitats de trasllat o d’ascens, ha
d’haver transcorregut un període de dos
anys de treball efectiu en l’últim lloc de
destinació obtingut per la mateixa modali-
tat.

3.6 Els requisits de participació s’han de
reunir en la data de la publicació de la con-
vocatòria al DOGC.

—4 Mèrits i capacitats
La valoració dels diferents mèrits i capa-

citats per a l’adjudicació dels llocs de tre-
ball s’efectuarà d’acord amb el que preveu
l’article 21 del V Conveni col·lectiu únic del
personal laboral de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, fins a un màxim
de 100 punts, i d’acord amb els conceptes
següents:

4.1 Capacitats professionals.
L’experiència i la capacitat professionals

es valoraran fins a 70 punts, d’acord amb
el barem següent:

4.1.1 Per l’experiència en el desenvolu-
pament de funcions iguals o similars de
l’àrea corresponent, s’atorgaran fins a 30
punts, d’acord amb el barem següent:

a) Per l’experiència en el desenvolupa-
ment de funcions iguals de l’àrea correspo-
nent, a raó de 2 punts per any de serveis.

b) Per l’experiència en el desenvolupa-
ment de funcions similars de l’àrea corres-
ponent, a raó de 1 punt per any de serveis.

A efectes del còmput d’aquest mèrit,
s’estimaran les fraccions inferiors a l’any,
però no les inferiors a un mes.

4.1.2 Per valorar les capacitats i aptituds
que garanteixin la idoneïtat respecte de la
missió, les tasques i les responsabilitats dels
llocs convocats, s’atorgaran fins a 40 punts,
en funció de la seva acreditació mitjançant
la realització d’una prova professional.

L’acreditació del grau d’idoneïtat mitjan-
çant la realització de la prova és obligatòria
per als candidats que optin per un lloc de
treball de diferent grup, subgrup, categoria
i/o especialitat del que actualment ocupen.

Restaran, en canvi, exempts de realitzar
aquesta prova i obtindran directament els
40 punts, els candidats que, per trasllat o
reingrés, optin per un lloc de treball del seu
mateix grup, subgrup, categoria i/o especi-
alitat.

4.2 Titulacions acadèmiques.
Les titulacions acadèmiques rellevants per

al lloc de treball a proveir es valoraran fins
a un màxim de 5 punts.

No es valoren les titulacions acadèmiques
exigides com a requisit excloent per parti-
cipar-hi, ni les que siguin necessàries per
assolir la titulació exigida en la convocatò-
ria, com tampoc les que siguin necessàries
per assolir-ne altres de nivell superior que
s’al·leguin com a mèrit.
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4.3 Formació i perfeccionament.
4.3.1 Es valoren exclusivament els cur-

sos de formació i/o perfeccionament que
versin directament sobre matèries relacio-
nades amb les tasques pròpies del lloc de
treball convocat, en funció de la dificultat,
la durada, els programes i l’existència de
proves qualificadores, fins a un màxim de
10 punts.

Es tindran en especial consideració els
coneixements que consten en l’apartat de
formació específica de l’annex 2 d’aquesta
convocatòria per a determinats llocs de tre-
ball.

4.3.2 Amb els mateixos criteris, i dins de
la mateixa puntuació, es valoraran les pu-
blicacions i l’activitat docent desenvolupa-
da pels aspirants.

4.4 Coneixement de la llengua catalana.
El coneixement de la llengua catalana es

valorarà fins a 5 punts, d’acord amb el
barem següent:

Es valorarà el certificat de nivell superior
de català (D) de la Direcció General de
Política Lingüística o equivalent amb 5
punts.

En tot cas, per a la valoració d’aquest
mèrit, es tindrà en consideració el nivell de
coneixement de la llengua catalana que
consta a l’apartat 3 de l’annex 2.

No es valorarà la possessió d’un deter-
minat nivell de català quan aquest s’esta-
bleixi com a requisit indispensable per par-
ticipar-hi.

Les equivalències als esmentats nivells
s’establiran segons el que disposen els
acords de 19 de juny de 1999 i de 3 de juny
de 1992 de la Comissió Interdepartamental
per a la Normalització Lingüística i actualit-
zacions posteriors, així com d’acord amb el
que estableix el Decret 152/2001, de 29 de
maig, sobre avaluació i certificació de co-
neixements de català.

4.5 Antiguitat.
L’antiguitat a l’Administració pública es

valora per anys de servei fins a 5 punts,
d’acord amb el barem següent:

4.5.1 Per serveis prestats en llocs de
treball del mateix grup i categoria professi-
onal que els del lloc sol·licitat, a raó d’1 punt
per any.

4.5.2 Per serveis prestats en llocs de
treball de diferent grup i categoria professi-
onal que els del lloc sol·licitat, a raó de 0,50
punts per any.

A efectes del còmput d’aquest mèrit es
poden fraccionar els anys per mesos però
no s’estimaran les fraccions inferiors a un
mes.

4.6 Altres mèrits i capacitats.
Es valoraran fins a un màxim de 5 punts,

les circumstàncies següents:
4.6.1 Destinació prèvia del cònjuge o

de l’altre membre d’una unió estable de
parella:

Es valora fins a un màxim de 2 punts, la
destinació prèvia del cònjuge o de l’altre
membre d’una unió estable de parella, si
també treballa a l’Administració pública,
obtinguda mitjançant convocatòria pública
en la localitat on sigui el lloc o els llocs
sol·licitats, sempre que s’hi accedeixi des
d’una localitat diferent.

4.6.2 Les circumstàncies personals ex-
cepcionals acreditades documentalment,

quan suposin condicions desfavorables pel
treballador no previstes en altres mèrits, es
valoren, d’acord amb criteris objectius, fins
a 3 punts.

4.7 Els mèrits i capacitats s’han de re-
ferir a la data de publicació d’aquesta con-
vocatòria al DOGC, i només es tindran en
compte els al·legats i justificats documen-
talment dins el termini de presentació de
sol·licituds, sens perjudici de la utilització de
les tècniques d’acreditació a què fa referèn-
cia la base 4.1.2.
—5 Puntuació mínima

5.1 Per a l’adjudicació de vacants, els
concursants han d’assolir una puntuació
mínima de 50 punts.

5.2 No s’exigirà puntuació mínima per
a l’adjudicació de vacants als concursants
que vulguin realitzar un canvi de destinació
o reingrés a un lloc de treball del mateix
grup, subgrup, categoria i, si s’escau, es-
pecialitat que la que pertanyen.
—6 Acreditació dels mèrits i capacitats

6.1 Els concursants han d’acreditar do-
cumentalment els mèrits i les capacitats que
al·leguin mitjançant els sistemes que s’es-
menten tot seguit, sens perjudici que l’òr-
gan tècnic d’avaluació els pugui demanar
els aclariments o les justificacions necessa-
ris per a la seva verificació.

6.1.1 S’acreditaran mitjançant certificat,
referit a la data de publicació de la present
convocatòria al Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya, de l’òrgan competent en
matèria de personal de l’empresa, departa-
ment o de l’Administració pública on es
presti o s’hagin prestat els serveis, l’expe-
riència a què es refereix la base 4.1.1 i l’an-
tiguitat a l’Administració pública que preveu
la base 4.5 d’aquesta convocatòria.

6.1.2 S’acreditaran mitjançant fotocòpia
del títol oficial o certificat de l’òrgan com-
petent, les titulacions acadèmiques, la for-
mació i perfeccionament, el coneixement de
la llengua catalana que preveuen, respecti-
vament, a les bases 4.2, 4.3 i 4.4 d’aquesta
convocatòria.

6.1.3 Les circumstàncies a què fa refe-
rència la base 4.6.1 d’aquesta convocatò-
ria s’acreditaran mitjançant una còpia del
document que acrediti, d’una banda, la
destinació definitiva actual del cònjuge o de
l’altre membre d’una unió estable de pare-
lla i, d’altra banda, la documentació justifi-
cativa del matrimoni o en el cas d’unions
estables de parella, escriptura pública ator-
gada amb dos anys d’antiguitat a la data
de publicació de la convocatòria al DOGC,
o bé acta de notorietat de la convivència i
del transcurs dels dos anys.

6.1.4 Les circumstàncies personals ex-
cepcionals a què fa referència la base 4.6.2,
s’acreditaran mitjançant una certificat o un
document justificatius.

6.2 Amb la finalitat d’acreditar les capa-
citats i aptituds que garanteixin la idoneïtat
a què es refereix la base 4.1.2, els candi-
dats hauran de:

Elaborar una memòria que versarà sobre
l’especialitat per la qual s’opta i constarà
dels dos apartats següents:

a) Descripció i justificació de les carac-
terístiques d’un centre integrat d’ensenya-
ments d’educació primària i artística-músi-
ca i dansa (màxim 5 pàgines format DIN A4).

b) Desenvolupament pràctic d’una pro-
posta didàctica relacionada amb els contin-
guts de l’especialitat (màxim 15 pàgines
format DIN A4).

La proposta didàctica constarà dels as-
pectes següents:

Selecció de continguts seqüencials i tem-
poritzats en un curs concret.

Establiment d’objectius didàctics.
Disseny d’activitats d’ensenyament-apre-

nentatge.
Disseny d’activitats d’avaluació.
Aspectes metodològics.
Realitzar una entrevista que versarà so-

bre el contingut de la memòria i sobre la
trajectòria professional assolida pels candi-
dats.

6.3 Les tècniques d’acreditació esta-
blertes a la base 6.2 es realitzaran per l’òr-
gan tècnic d’avaluació amb la participació,
si s’escau, d’assessors, i en els termes que
aquest notificarà als aspirants mitjançant els
taulers d’anuncis del departament a les
adreces esmentades a la base 7.2 d’aquesta
convocatòria.

—7 Presentació de sol·licituds i la seva for-
malització

7.1 El model de sol·licitud es troba a dis-
posició dels interessats a les adreces es-
mentades en la base 7.2 d’aquesta convo-
catòria.

7.2 La sol·licitud per prendre part en
aquest concurs s’ha de presentar, juntament
amb els documents acreditatius dels mèrits
al·legats, al Registre general del Departa-
ment d’Ensenyament, a les seves delegaci-
ons territorials, segons les adreces que s’in-
diquen a continuació, o per qualsevol dels
mitjans que autoritza l’article 38.4 de la Llei
30/1992, 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, en la redac-
ció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener,
dins el termini de 15 dies hàbils comptadors
des de l’endemà de la data de publicació al
DOGC d’aquesta convocatòria:

Registre general del Departament d’En-
senyament

Via Augusta, 202-226, 08021 de Barce-
lona, tel. 93.400.69.00.

Delegacions territorials
Barcelona I (ciutat)
Av. Paral·lel, 71-73, 08004 de Barcelona,

tel. 93.443.95.00.
Barcelona II (comarques)
C. Casp, 15, 08010 de Barcelona, tel

93.841.60.00.
Baix Llobregat
C. Laureà Miró, 328-330, de Sant Feliu

de Llobregat, tel. 93.685.94.50.
Vallès Occidental
Av. Marquès de Comillas, 67-69, 08202

de Sabadell, tel. 93.748.44.53.
Tarragona
C. Sant Francesc, 7, 43003 de Tarragona,

tel. 977.25.14.40.
Lleida
Passatge Pompeu, 4, 25006 de Lleida,

tel. 973.22.86.50.
Girona
C. Ultònia, 13, 17002 de Girona, tel.

972.48.30.00.
Terres de l’Ebre
C. Poeta Vicent García, 3, 1r 43500 de

Tortosa, tel. 977.44.50.51.
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7.3 Només s’admetran sol·licituds de re-
núncies a la participació quan es presentin
dins els 10 dies hàbils següents a la finalit-
zació del termini de presentació de sol·li-
cituds, llevat que l’òrgan tècnic d’avaluació
decideixi acceptar les renúncies, una vega-
da transcorregut l’esmentat termini, per
causes degudament justificades.

7.4 Els participants han d’indicar en la
sol·licitud, per ordre de preferència, tots els
llocs als quals desitgen optar d’entre els que
figuren a l’annex 2.

7.5 D’acord amb el Decret 66/1999, de
9 de març, sobre l’accés a la funció pública
de les persones amb discapacitat i dels
equips de valoració multiprofessional, les
persones amb discapacitat, que optin per
llocs de treball de diferent categoria i/o, si
s’escau, especialitat, podran demanar en la
sol·licitud de participació l’adaptació o l’ade-
quació de temps i mitjans materials per a la
realització de la prova prevista a la base
4.1.2.

Igualment podran demanar en la sol·licitud
de participació l’adaptació del lloc o llocs
de treball sol·licitats sempre que aquesta no
impliqui una modificació exorbitant en el
context de l’organització o sigui incompati-
ble amb el contingut del lloc i el servei pú-
blic que s’ha de prestar.

—8 Òrgan tècnic d’avaluació
8.1 L’òrgan tècnic d’avaluació del pre-

sent concurs està compost pels següents
membres.

Titulars:
President/a: Rosa M. Girbau Vila.
Vocal: Frederic Blanco del Prado.
Vocal: Noemí Martínez Agell.
Un/a representant de la Secretaria d’Ad-

ministració i Funció Pública: Francesc Mar-
ro i Fantova.

Un/a representant dels treballadors: Pa-
trocinio Buitrón Rubial.

Suplents:
President/a: Josep Roda Batlle.
Vocal: Manuel Domingo Valls.
Vocal: Mercè Aranda Pallero.
Un/a representant de la Secretaria d’Ad-

ministració i Funció Pública: Cristina Cervan-
tes Furió.

Un/a representant dels treballadors: Lau-
ra Colomé Júlvez.

8.2 Els acords adoptats per l’òrgan tèc-
nic de valoració, referents al resultat del
concurs, es faran públics als mateixos llocs
que els referenciats a la base 7.2 d’aquesta
convocatòria.

8.3 Així mateix, l’òrgan tècnic d’avalua-
ció decidirà sobre les peticions d’adaptaci-
ons que les persones amb discapacitat
puguin efectuar juntament amb la sol·licitud
i tindran en consideració que no comportin
una despesa excessiva; amb aquesta fina-
litat podran demanar un informe sobre la
sol·licitud d’adaptació als equips de valora-
ció multiprofessional, d’acord amb l’esta-
blert pel Decret 66/1999. També podrà re-
querir a les persones amb discapacitat que
mitjançant la sol·licitud de participació ha-
gin demanat l’adaptació del lloc o llocs de
treball sol·licitats, la informació que consi-
derin necessària per a l’adaptació sol·li-
citada.

—9 Adjudicació de llocs de treball
La prelació per a l’adjudicació de places

en aquest concurs, d’acord amb l’article
21.1 del V Conveni col·lectiu únic del per-
sonal laboral de l’Administració de la Gene-
ralitat serà el següent:

9.1 Els treballadors en situació d’exce-
dència voluntària, sense reserva de lloc de
treball, tenen preferència per a reingressar,
mitjançant aquest concurs, a qualsevol lloc
convocat d’igual o similar categoria dins del
mateix grup, sempre que reuneixin els re-
quisits establerts.

9.2 L’ordre d’adjudicació pels candidats
no compresos a la base 9.1 ve determinat
pel candidat més idoni segons la major
puntuació global obtinguda pels conceptes
establerts a la base quarta.

9.3 En cas d’empat entre dos o més
candidats, té preferència per ocupar el lloc
de treball aquell que ocupi plaça d’igual
categoria i, si és el cas, especialitat. Si l’em-
pat persisteix, s’ha d’adjudicar al candidat
amb més anys de servei en el lloc de treball
d’igual categoria, i, si és el cas, especiali-
tat.

9.4 En el supòsit que un concursant no
obtingui cap de les destinacions sol·l i-
citades, quedarà en el lloc que ocupi actu-
alment o en la situació que correspongui.

—10 Desenvolupament del concurs
10.1 L’òrgan tècnic farà pública la re-

lació d’admesos i exclosos a les adreces
esmentades a la base 7.2, amb indicació
del motiu d’exclusió corresponent, per tal
que, en el termini de 10 dies naturals a
comptar a partir de l’endemà de l’exposi-
ció als taulers d’anuncis, les persones in-
teressades puguin formular observacions o
esmenar els defectes. Passats aquests 10
dies, i un cop revisades les possibles al·le-
gacions, es farà pública amb el mateix pro-
cediment la llista definitiva de concursants
admesos i exclosos, juntament amb la qual
es publicarà el calendari de realització de
les proves previst a la base 6.4 d’aquesta
convocatòria.

10.2 De la mateixa forma que determi-
na la base 10.1, es farà pública la resolu-
ció provisional del concurs, mitjançant una
llista que inclourà tots els concursants in-
dicant la puntuació assolida, per tal que,
en el termini de 10 dies hàbils a partir de
la seva exposició, els interessats puguin
formular observacions o reclamacions al
respecte. En aquesta llista s’indicaran ex-
pressament els candidats seleccionats que
hagin assolit una puntuació igual o superi-
or a la que s’estableix com a mínima en
aquesta convocatòria.

En aquest mateix termini, el candidat se-
leccionat podrà manifestar la seva renúncia
al lloc de treball i en aquest cas perdrà els
seus drets sobre la plaça que s’adjudicarà
a la persona que el segueixi en l’ordre de
puntuació, si n’hi ha.

10.3 Resoltes les reclamacions presen-
tades, es farà pública la proposta definitiva
del resultat del concurs, amb el mateix pro-
cediment que ha estat assenyalat en l’apar-
tat anterior.

Un cop feta pública la proposta definiti-
va, la destinació adjudicada és irrenuncia-
ble.

—11 Resolució del concurs
11.1 El present concurs es resoldrà mit-

jançant resolució de l’òrgan convocant, que
es publicarà al DOGC.

11.2 Abans de la incorporació al lloc de
treball, l’interessat ha de declarar fefaent-
ment que no està afectat per cap dels
motius d’incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat.

11.3 El personal destinat mitjançant
aquest concurs realitzarà la jornada i/o horari
del lloc de treball a cobrir, d’acord amb el
que estableixi la corresponent relació de
llocs de treball i el vigent Conveni col·lectiu
únic.

11.4 El secretari general formalitzarà un
annex amb la clàusula corresponent de
canvi de categoria i/o de destinació en el
contracte de treball vigent dins els terminis
previstos a la normativa, sens perjudici del
que disposa l’apartat sis de l’article 21.3 del
V Conveni col·lectiu únic.

ANNEX 2

Descripció del lloc de treball, codi núm. 1

Dansa (dansa clàssica)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc. Professor es-

pecialista de dansa (dansa clàssica) grup B1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Mar-

torell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: titulació d’un

conservatori o escola superior de la dansa.
1.5 Formació específica: formació en di-

dàctica de la dansa.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’àrea de dansa clàssica en

els nivells equivalents al grau elemental.
Col·laboració en les tasques d’orientació

personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del Programa Curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
artística-dansa.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Direcció General de Política Lin-
güística o equivalent.

Descripció del lloc de treball, codi núm. 2

Dansa (dansa contemporània)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de dansa (dansa contemporània)
grup B1.

1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Mar-
torell.

1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: titulació d’un

conservatori o escola superior de dansa.
1.5 Formació específica: formació en di-

dàctica de la dansa.
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—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’àrea de dansa creativa i

dansa contemporània en els nivells equiva-
lents al grau elemental.

Col·laboració en les tasques d’orientació
personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
artística-dansa.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Direcció General de Política Lin-
güística o equivalent.

Descripció del lloc de treball, codi núm. 3

Dansa (pianista instrumentista)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de dansa (instrumentista acom-
panyant) grup A1.

1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Mar-
torell.

1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol superior de

piano.
1.5 Formació específica: formació en di-

dàctica de la dansa.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Pianista acompanyant i repertorista.
Participació en activitats artístiques dins

i fora del centre.
Participació en l’elaboració i el desplega-

ment del projecte curricular del centre.
Elaboració de materials didàctics adap-

tats als ensenyaments integrats.
Participació en l’elaboració i execució de

les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
artística-dansa.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Direcció General de Política Lin-
güística o equivalent.

Descripció del lloc de treball, codi núm. 4

Dansa (rítmica i llenguatge musical)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de dansa (rítmica) grup B1.
1.2 Unitat Directiva: CEPA Oriol Mar-

torell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: J. Delcroze i ha-

bilitació del Departament d’Ensenyament
per impartir ensenyaments equivalents al
grau elemental de dansa.

1.5 Formació específica: formació en di-
dàctica de la dansa.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’àrea de dansa rítmica en

els nivells equivalents al grau elemental.

Col·laboració en les tasques d’orientació
personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
artística-dansa.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Direcció General de Política Lin-
güística o equivalent.

Descripció del lloc de treball, codi núm. 5

Dansa (treball físic i educació postural)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de dansa (treball físic i educació
postural) grup B1.

1.2 Unitat Directiva: CEPA Oriol Mar-
torell.

1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: titulació d’un

conservatori o escola superior de dansa i
diplomatura de fisioterapeuta.

1.5 Formació específica: formació en di-
dàctica de la dansa.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’àrea de treball físic i edu-

cació postural en els nivells equivalents al
grau elemental.

Col·laboració en les tasques d’orientació
personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
artística-dansa.

Coordinació amb els serveis mèdics que
atenen els alumnes del centre.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Direcció General de Política Lin-
güística o equivalent.

Descripció del lloc de treball, codi núm. 6

Música (clarinet)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (clarinet) grup A1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Mar-

torell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: titol superior de

clarinet.
1.5 Formació específica: formació en di-

dàctica de la música.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:

Docència de l’instrument de l’especialitat
en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orientació

personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria i ensenya-
ments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Direcció General de Política Lin-
güística o equivalent.

Descripció del lloc de treball, codi núm. 7

Música (flauta travessera)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del l loc: professor

especialista de música (flauta travessera)
grup A1.

1.2 Unitat Directiva: CEPA Oriol Mar-
torell.

1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol superior de

flauta travessera.
1.5 Formació específica: formació en di-

dàctica de la música.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especialitat

en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orientació

personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució
de les proves d’accés de l’alumnat als en-
senyaments integrats d’educació primària
i d’educació secundària obligatòria i en-
senyaments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Direcció General de Política Lin-
güística o equivalent.

Descripció dels llocs de treball, codis núm.
8 a 11

Música (llenguatge musical)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (llenguatge musical)
grup A1.
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1.2 Unitat Directiva: CEPA Oriol Mar-
torell.

1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: titol superior de

solfeig o de pedagogia musical.
1.5 Formació específica: formació en di-

dàctica de la música.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència en àrees de llenguatge musical

en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orienta-

ció personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució
de les proves d’accés de l’alumnat als en-
senyaments integrats d’educació primària
i d’educació secundària obligatòria i en-
senyaments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Direcció General de Política Lin-
güística o equivalent.

Descripció dels llocs de treball, codis núm.
12 i 13

Música (piano)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (piano) grup A1
1.2 Unitat Directiva: CEPA Oriol Mar-

torell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: titol superior de

piano.
1.5 Formació específica: formació en di-

dàctica de la música.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats
Docència de l’instrument de l’especialitat

en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orientació

personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució
de les proves d’accés de l’alumnat als en-
senyaments integrats d’educació primària
i d’educació secundària obligatòria i en-
senyaments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Direcció General de Política
Lingüística o equivalent.

Descripció dels llocs de treball, codis núm.
14 i 15

Música (violí)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (violí) grup A1.
1.2 Unitat Directiva: CEPA Oriol Mar-

torell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol superior de

violí.
1.5 Formació específica: formació en di-

dàctica de la música.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especialitat

en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orientació

personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució
de les proves d’accés de l’alumnat als en-
senyaments integrats d’educació primària
i d’educació secundària obligatòria i en-
senyaments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Direcció General de Política Lin-
güística o equivalent.

(02.170.078)

RESOLUCIÓ ENS/1846/2002, de 17 de
juny, per la qual es fa pública la concessió
dels Premis Catalunya d’Educació corres-
ponents a l’any 2001.

Mitjançant la Resolució de 22 d’octu-
bre de 2001, es va obrir convocatòria per
a la concessió dels Premis Catalunya
d’Educació de reconeixement social a
mestres, professors, professores, centres
d’ensenyament i institucions impulsores
de l’escola catalana corresponents a l’any
2001.

D’acord amb el procediment previst a
l’Ordre de 18 d’octubre de 2001, per la qual
s’estableixen els requisits legals per a la
concessió dels Premis Catalunya d’Educa-
ció;

Atès que l’article 2 del Decret 247/2001,
de 12 de setembre, pel qual es creen els
Premis, preveu que la concessió es farà
pública mitjançant resolució de la conse-
llera;

Atesa la decisió del jurat constituït per
atorgar els premis i amb la conformitat de
les persones, centres docents i institucions
premiades,

Resolc:

Article únic
1. Atorgar els Premis Catalunya d’Edu-

cació:
En la categoria de mestres, professors i

professores, a la senyora Maria Teresa Co-
dina i Mir, per haver excel·lit en l’exercici de
la seva tasca docent.

En la categoria de centres docents, a l’IES
Lacetània, de Manresa, per la seva trajec-
tòria de dur a terme experiències pedagò-
giques innovadores, especialment en l’àm-
bit de la formació professional.

En la categoria d’institucions, a la Xarxa
d’Atenció a la Infància de Sant Feliu de
Llobregat, per la seva tasca dedicada a
l’atenció dels infants des dels zero fins als
dotze anys.

2. Atorgar, així mateix, un premi extraor-
dinari a la Institució Fundació Catalana Sín-
drome de Down, per l ’excepcional i tat
d’aquesta institució que treballa a favor de
la integració socioescolar de nens, nenes,
nois i noies amb síndrome de Down.

Barcelona, 17 de juny de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(02.168.099)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministrament (exp.
1204/02).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenya-

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

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

c) Número d’expedient: 1204/02.

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

ment i instal·lació d’un commutador CISCO
6500 per a l’edifici seu del Departament
d’Ensenyament, a la Via Augusta, 202-226,
de Barcelona.

b) Termini d’execució: un mes des de la
data de formalització del contracte.

—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: 64.250,00 euros (IVA inclòs).

—5 Garanties
Provisional: es dispensa, d’acord amb

l’article 35.1, del Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques.

Definitiva: el 4% de l’import d’adjudica-
ció.

—6 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Ensenyament,
Registre general.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta baixa.
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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 presen-
tació de proposicions.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies na-

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

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

c) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Ensenyament, Re-

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

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trame-

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

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

—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Ensenyament,

Serveis centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.

c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies després de l’acabament

del termini de presentació de les proposici-
ons. Si el dia d’obertura de proposicions és
dissabte o festiu, el termini es prorrogarà au-
tomàticament fins al següent dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correu, es comunicarà oportunament a
les persones interessades la data d’obertu-
ra de proposicions.

e) Hora: 10 hores.

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

Barcelona, 19 de juny de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.170.127)
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