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RESOLUCIÓ ENS/3488/2003, de 24 d’oc-
tubre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Sant Josep, de Tàrrega.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Sant Josep, de Tàrrega,
en petició d’obertura de l’etapa de prees-
colar, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-

tema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació;
el Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, pel
qual s’estableixen els requisits mínims dels
centres que imparteixen ensenyaments de
règim general no universitaris, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat Sant
Josep, de Tàrrega, per obertura de l’etapa
de preescolar, en els termes que s’especifi-
quen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Lleida, 24 d’octubre de 2003

P D. (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Ramon Alturo i Lloan
Delegat territorial de Lleida

ANNEX

COMARCA DE L’URGELL

Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Tàrrega.
Localitat: Tàrrega.
Núm. de codi: 25004486
Denominació: Sant Josep.
Adreça: c. Mare Vedruna s/n
Titular: Carmelites de la Caritat.
NIF: Q4300005H.
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S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
có preescolar amb 7 unitats amb capacitat
per a 99 llocs escolars, amb efectes a partir
del curs 2003-2004.

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

Autorització d’obertura:
Educació preescolar.
Set unitats amb 99 llocs escolars,
Educació infantil
Sis unitats de parvulari amb capacitat per

a 150 llocs escolars.
Educació primària: dotze unitats amb ca-

pacitat per a 300 llocs escolars
Educació secundària obligatòria: dotze

unitats amb capacitat per a 360 llocs esco-
lars.

Batxillerat: sis unitats amb capacitat per
a 191 llocs escolars, amb les següents
modalitats:

Ciències de la natura i salut
Humanitats i ciències socials
Tecnologia
Formació professional específica:
Cicles formatius de grau mitjà:
Família administració
Gestió administrativa, 1 grup amb 30 llocs

escolars
Família comerç i màrqueting
Comerç, 1 grup amb 30 llocs escolars.

(03.301.084)

RESOLUCIÓ ENS/3489/2003, de 20 d’oc-
tubre, per la qual es dóna publicitat a la Re-
solució de 25 de setembre de 2003, relati-
va a la donació d’una quantitat de diners a
favor del Departament d’Ensenyament, per
part de la senyora Kathleen W. Buechel.

En compliment de l’article 12.2 de la Llei
11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni
de la Generalitat de Catalunya, modificada
per la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de
mesures administratives, fiscals i d’adapta-
ció a l’euro, cal procedir a fer pública la
Resolució de 25 de setembre de 2003, per
la qual s’accepta la donació de la senyora
Kathleen W. Buechel a favor del Departa-
ment d’Ensenyament d’una quantitat en
efectiu.

En aquest sentit,

Resolc:

Fer pública la Resolució de 25 de setem-
bre de 2003, per la qual s’accepta l’adqui-
sició a títol gratuït d’una quantitat de diners,
amb el detall que tot seguit s’indica:

a) Donant: senyora Kathleen W. Buechel.
b) Donatari: Departament d’Ensenya-

ment.
c) Béns mobles objecte de la donació:

12.041,68 euros.
Destinació dels béns: els béns objecte

de donació, per voluntat expressa de la do-
nant, han estat destinats a finançar el pro-
jecte educatiu EINA, de l’IES El Bullidor, de
Rubí.

Barcelona, 20 d’octubre de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.300.102)

RESOLUCIÓ ENS/3519/2003, de 13 de no-
vembre, de convocatòria per a la provisió,
pel sistema de lliure designació, de diversos
llocs de treball del Departament d’Ensenya-
ment (convocatòria núm. EN/008/03).

D’acord amb el Decret legislatiu 1/1997,
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa
en un text únic dels preceptes de determi-
nats textos legals vigents a Catalunya en ma-
tèria de funció pública; el Decret 123/1997,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Regla-
ment general de provisió de llocs de treball
i promoció professional dels funcionaris de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya
i altres disposicions complementàries;

Atès que són vacants sis llocs singulars
al Departament d’Ensenyament, i vista la
proposta del secretari general per a la seva
provisió;

Atesa la relació de llocs de treball de per-
sonal funcionari de l’Administració de la Ge-
neralitat vigent i la descripció dels llocs a
proveir, inclosa en el manual d’organització
d’aquest Departament;

Vist que la Intervenció Delegada d’aquest
Departament ha dut a terme el corresponent
tràmit d’intervenció;

De conformitat amb l’article 80 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organitza-
ció, procediment i règim jurídic de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Aprovar la convocatòria per a la provisió,
pel sistema de lliure designació, dels sis llocs
de treball del Departament d’Ensenyament
(convocatòria núm. EN/008/03) que es de-
tallen a l’annex 2, d’acord amb les bases que
figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar un recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Ad-
ministratiu de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva pu-
blicació al DOGC, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades po-
den interposar, potestativament un recurs de
reposició, previ al recurs contenciós admi-
nistratiu, davant la consellera d’Ensenya-
ment, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 13 de novembre de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases

—1 Llocs de treball per proveir
Els llocs de treball objecte de provisió mit-

jançant aquesta convocatòria de lliure de-
signació són els que es detallen a l’annex 2
de la Resolució, juntament amb la descrip-
ció de les seves característiques, requisits
i contingut funcional.

—2 Requisits de participació
2.1 Pot participar en aquesta convoca-

tòria el personal funcionari al servei de la Ge-
neralitat de Catalunya que compleixi els
requisits i les condicions que estableix la
normativa vigent i, en concret, els que de-
termina la relació de llocs de treball, d’acord
amb el que consta a l’annex 2 d’aquesta
convocatòria, de conformitat amb el se-
güent:

2.1.1 El personal funcionari esmentat pot
trobar-se respecte de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya en qualsevol de les
situacions administratives que preveu la nor-
mativa.

En cap cas podran prendre-hi part els fun-
cionaris i funcionàries que es trobin en sus-
pensió d’ocupació, les persones trasllada-
des de llocs de treball ni les persones
destituïdes de càrrecs de comandament,
com a conseqüència d’expedient discipli-
nari, mentre durin els efectes correspo-
nents, sens perjudici que les persones des-
t i tu ïdes de càrrecs de comandament
puguin participar per a llocs singulars. Tam-
poc podran prendre-hi part els funcionaris
i funcionàries en situació diferent de servei
actiu que no hagin romàs el temps mínim
exigit per reingressar al servei actiu.

2.1.2 També podrà participar-hi el perso-
nal funcionari no integrat que presti serveis
a l ’Administració de la General i tat de
Catalunya i que pertanyi a cossos o escales
del grup de titulació en què estigui classifi-
cat el lloc objecte de convocatòria, sempre
que compleixi els requisits i les condicions
exigits en la relació de llocs de treball.

Així mateix, podran participar-hi els fun-
cionaris i funcionàries de la Generalitat de
Catalunya que pertanyin a cossos, escales
o places del grup de titulació en què estan
classificats els llocs convocats, als quals no
es va exigir la titulació que assenyala l’arti-
cle 19 del Decret legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, sempre que la titulació no sigui
un requisit indispensable d’acord amb la
relació de llocs de treball.

2.2 Els funcionaris i funcionàries amb
discapacitats hi podran participar en igual-
tat de condicions que la resta de persones
aspirants, sempre que puguin desenvolupar
les funcions del lloc de treball a proveir.

2.3 Així mateix, per poder prendre part
en aquesta convocatòria cal posseir el ni-
vell de suficiència de català (C) de la Direc-
ció General de Política Lingüística o equiva-
lent, i adjuntar el document acreditatiu a la
sol·licitud, llevat que consti còpia autenti-
cada a l’expedient personal del Departament
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d’Ensenyament, cosa que s’haurà de fer
constar de forma expressa a la sol·licitud de
participació.

En el cas que les persones aspirants no
acreditin documentalment el nivell esmen-
tat, l’òrgan convocant o òrgan en qui de-
legui avaluarà llurs coneixements de català
en relació amb el lloc de treball a proveir.
No obstant l’anterior, resten exempts de
sotmetre’s a avaluació les persones aspi-
rants que hagin participat i obtingut desti-
nació en convocatòries anteriors de con-
curs específic de mèrits i capacitats o de
lliure designació, o de selecció de perso-
nal a l’Administració de la Generalitat de
Catalunya en què hi hagués establerta una
prova de català del mateix nivell o superior
exigit a la convocatòria. En aquests casos,
s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud de parti-
cipació la corresponent acreditació docu-
mental.

2.4 Els requisits de participació s’han de
reunir en la data en què finalitza el termini
de presentació de sol·licituds que estableix
la base 3.1 d’aquesta convocatòria.
—3 Sol·licituds

3.1 Les sol·licituds per prendre part en
aquesta convocatòria s’han d’adreçar al
Departament d’Ensenyament i s’han de
presentar al seu Registre general o al de les
seves delegacions territorials, per qualsevol
dels mitjans que s’indiquen a l’article 38.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
dins el termini de 15 dies hàbils comptadors
des de l’endemà de la data de publicació
d’aquesta Resolució de convocatòria al
DOGC.

Les adreces són les següents:
Serveis centrals del Departament d’Ense-

nyament: Via Augusta, 202-226, 08021
Barcelona (Barcelonès).

Delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament:

Barcelona I (ciutat): avinguda Paral·lel 71-
73, 08004 Barcelona (Barcelonès).

Barcelona II (comarques): Casp, 15,
08010 Barcelona (Barcelonès).

Baix Llobregat-Anoia: Laureà Miró, 328-
330, 08980 Sant Feliu de Llobregat (Baix
Llobregat).

Vallès Occidental: Marquès de Comillas,
67-69, 08202 Sabadell (Vallès Occidental).

Girona: Ultònia, 13, 17002 Girona (Giro-
nès).

Lleida: Pica d’Estats, 2, 25003 Lleida
(Segrià).

Tarragona: Sant Francesc, 7, 43003
Tarragona (Tarragonès).

Terres de l’Ebre: Providència, 5-9, 43500
Tortosa (Baix Ebre).

3.2 Les sol·licituds tindran caràcter vin-
culant per als aspirants i no s’admetran re-
núncies a la participació en la convocatò-
ria, un cop hagin transcorregut 10 dies
hàbils des de l’acabament del termini de
presentació de sol·licituds.

3.3 Les persones aspirants han d’adjun-
tar a la sol·licitud de participació la corres-
ponent declaració de mèrits i capacitats que
tinguin relació amb el lloc que cal proveir,
degudament especificats. Tant la sol·licitud
com la declaració de mèrits i capacitats
s’han de formalitzar segons els models que

estaran a disposició de les persones inte-
ressades als serveis centrals del Departa-
ment d’Ensenyament i a les delegacions ter-
ritorials, les adreces dels quals han estat
ressenyades a la base 3.1 d’aquesta con-
vocatòria.

3.4 Les persones aspirants a què fa re-
ferència la base 2.2 han d’adjuntar a la
sol·licitud un informe emès per l’equip ofi-
cial de valoració de disminucions de l’Insti-
tut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS), per tal d’avaluar que el funcionari
o funcionària pot desenvolupar de manera
suficient i autònoma les funcions i tasques
del lloc de treball convocat.

Així mateix podran demanar l’adaptació
del lloc sol·licitat, sempre que aquesta adap-
tació no suposi una modificació exorbitant
en el context de l’organització i no sigui in-
compatible amb el contingut del lloc i el
servei públic a prestar.

3.5 Les persones aspirants han de con-
signar en la sol·licitud de participació la de-
nominació i el codi d’identificació del lloc de
treball a què s’opta d’acord amb el que
consta a l’annex 2 i, si es vol concursar
alhora per més d’un lloc d’aquesta convo-
catòria, s’hauran d’indicar les denominaci-
ons i els codis corresponents dels llocs als
quals s’opta per ordre de preferència.

En el cas que no es manifesti la preferèn-
cia de l’ordre de prioritat de les places sol-
licitades es determinarà en funció dels cri-
teris objectivament deduïbles de la sol·licitud
de participació.

—4 Informe previ al nomenament
4.1 El titular de la unitat orgànica on es-

tigui adscrit el lloc convocat haurà d’emetre
informe, previ al corresponent nomenament,
en relació amb la persona candidata que es
consideri més adient, tenint en compte cri-
teris de mèrit i capacitat discrecionalment
apreciats. A aquests efectes es considera-
ran l’experiència professional, la capacitat i
la idoneïtat de les persones candidates,
d’acord amb la descripció del lloc que cal
proveir, que consta a l’annex 2 d’aquesta
convocatòria.

4.2 Els mèrits i capacitats dels aspirants
s’han de referir a la data de publicació
d’aquesta convocatòria al DOGC.

—5 Sistemes d’acreditació dels mèrits i
capacitats

Les persones aspirants han d’acreditar do-
cumentalment els mèrits i les capacitats que
al·leguin dins el termini de presentació de
sol·licituds que preveu la base 3.1 d’aquesta
convocatòria, mitjançant justificant o certifi-
cació de l’òrgan competent, llevat que consti
còpia autenticada del document en l’expe-
dient personal en el Departament d’Ensenya-
ment, cosa que hauran de fer constar les
persones aspirants de forma expressa en el
document de declaració de mèrits i capaci-
tats, per a cadascun dels mèrits i capacitats
al·legats, sens perjudici que se’ls pugui de-
manar els aclariments o les justificacions
necessaris per a la seva verificació.

—6 Procediment
En general, les actuacions que requerei-

xin notificació a les persones aspirants es
faran públiques en els taulers d’anuncis del
Departament, en les unitats indicades a la
base 3.1 d’aquesta convocatòria.

—7 Termini de resolució
La convocatòria es resoldrà dins el termi-

ni màxim d’un mes a partir de l’endemà de
la finalització del termini de presentació de
sol·licituds, que queda prorrogat per un nou
termini d’un mes.

—8 Resolució de la convocatòria
8.1 El resultat definitiu es publicarà al

DOGC mitjançant una resolució de l’òrgan
convocant, que conclourà el procés de pro-
visió. L’esmentada publicació iniciarà el
còmput dels terminis de cessament i presa
de possessió en els llocs de treball en els
termes que preveuen els articles 75 al 79
del Decret 123/1997, de 13 de maig.

8.2 La destinació adjudicada és irrenun-
ciable, llevat que s’hagi obtingut una altra
destinació mitjançant convocatòria pública
realitzada en el mateix període de temps,
per incapacitat sobrevinguda, per passar a
una situació diferent a la d’actiu o per cau-
ses excepcionals degudament justificades i
apreciades per l’òrgan convocant.

8.3 Les persones aspirants que no ob-
tinguin destinació en aquesta convocatòria
romandran en el lloc que ocupin actualment
o en la situació administrativa que corres-
pongui.

ANNEX 2

Llocs de treball

CODI DELS SIS LLOCS DE TREBALL DE D1SG-
222 A D7SG-227: (VEGEU CADA CAS)

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: secretari/ària del/de la dele-
gat/ada territorial

Codi del lloc de treball: D1SG-222.
Unitat directiva: Delegació Territorial de Bar-
celona I (ciutat).
Localitat: Barcelona.

Codi del lloc de treball: D2SG-223
Unitat directiva: Delegació Territorial de Bar-
celona II (comarques).
Localitat: Barcelona.

Codi del lloc de treball: D3SG-224
Unitat directiva: Delegació Territorial del Baix
Llobregat-Anoia.
Localitat: Sant Feliu de Llobregat.

Codi del lloc de treball: D4SG-225
Unitat directiva: Delegació Territorial del
Vallès Occidental.
Localitat: Sabadell.

Codi del lloc de treball: D5SG-226
Unitat directiva: Delegació Territorial de
Girona.
Localitat: Girona.

Codi del lloc de treball: D7SG-227
Unitat directiva: Delegació Territorial de
Tarragona.
Localitat: Tarragona.

Nivell: 16.
Complement específic: 5.078,16 euros.
Jornada/Horari: normal.
Tipus de lloc: singular.

—2 Requisits de participació

Grup/s: C/D.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
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Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: cos administratiu/
escala administrativa; cos auxiliar d’admi-
nistració/escala auxiliar administrativa.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Realitzar les tasques administratives de la

secretaria del/de la delegat/ada territorial d’a-
cord amb les directrius del superior jeràrquic
i la normativa vigent, per tal d’aconseguir un
adequat funcionament i una bona gestió dels
assumptes tractats en aquesta unitat.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Preparar els escrits i altres documents

que han de ser sotmesos a la signatura del/
de la delegat/ada territorial.

b) Atendre les persones que sol·licitin po-
sar-se en contacte amb el/la delegat/ada ter-
ritorial.

c) Coordinar les reunions en què hagi de
participar el/la delegat/ada territorial.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Manté els registres d’entrada i sortida

de la documentació adreçada i provinent de
la secretaria del/de la delegat/ada territorial.

b) Elabora, mitjançant les eines ofimàti-
ques que corresponguin, els escrits, informes
i altres documents generats per l’activitat de
la secretaria del/de la delegat/ada territorial.

c) Manté l’arxiu dels documents custo-
diats a la secretaria del/de la delegat/ada
territorial.

d) Fa el seguiment de l’agenda del/de la
delegat/ada territorial, tant pel que fa a des-
plaçaments com a l’activitat a la seu de la
delegació territorial.

e) Atén, en primera instància, els interlo-
cutors i interlocutores del/de la delegat/ada
territorial.

f) Convoca les reunions i sessions de tre-
ball en què ha de participar el/la delegat/
ada territorial i n’elabora l’acta corresponent.

g) Organitza els actes protocol·laris pre-
sidits pel/per la delegat/ada territorial.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de la gestió administrativa.
Coneixement de les eines informàtiques

de l’entorn Windows (Word, Access, Excel).

(03.321.059)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei.

—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: 0012/04.

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

de vuit aparells elevadors de l’edifici dels
Serveis Centrals a Via Augusta.

b) Termini d’execució: des de l’1 de ge-
ner fins el 31 de desembre de 2004.

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

a) Tramitació: anticipada i urgent segons

article 71 del text refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques.

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

—4 Pressupost de licitació
Import màxim: 63.500,00 euros (IVA in-

clòs), supeditat a la condició suspensiva de
l’existència de crèdit adequat i suficient del
pressupost per a l’any 2004.

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

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

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

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup P, subgrup 7, catego-

ria A i grup III, subgrup 7, categoria A. La
seva presentació es potestativa i únicament
a efectes de dispensa de l’acreditació de la
solvència econòmica, financera i tècnica de
l’empresa.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet: http://www10.gen-

cat.net/pls/ense_lici/p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i

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

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

rals comptats des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa cons-
tar que si l’últim dia del termini és dissabte
o festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: de dilluns a dijous fins a les
18.00 hores i divendres fins a les 14.00
hores.

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

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

gistre general.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7

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

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

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

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Ensenyament-

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

ment del termini de presentació de les pro-
posicions. Si el dia d’obertura de proposi-

cions és dissabte o festiu, el termini es pror-
rogarà automàticament fins el següent dia
hàbil.

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

e) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 19 de novembre de 2004

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.323.029)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0006/04).

—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: 0006/04.

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

port de correspondència i paquets per al De-
partament d’Ensenyament, desglossat en
els següents lots:

Lot 1: servei de transport de correspon-
dència i paquets a la ciutat de Barcelona.

Lot 2: servei de transport diari de corres-
pondència i paquets a la ciutat de Girona.

Lot 3: servei de transport diari de corres-
pondència i paquets a la ciutat de Lleida.

Lot 4: servei de transport diari de corres-
pondència i paquets a la ciutat de Tarragona.

Lot 5: servei de transport diari de corres-
pondència i paquets a la ciutat de Tortosa.

Lot 6: servei de transport de correspon-
dència i paquets a la Delegació Territorial del
Vallès Occidental, a Sabadell.

Lot 7: servei de transport de correspon-
dència i paquets de la Delegació Territorial
del Baix Llobregat-Anoia, a Sant Feliu de
Llobregat.

b) Termini d’execució: de l’1 de gener al
31 de desembre de 2004.

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

a) Tramitació: anticipada i urgent, segons
article 71 del text refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques.

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

—4 Pressupost de licitació
Import màxim: 277.660,00 euros (IVA in-

clòs), supeditat a la condició suspensiva de
l’existència de crèdit adequat i suficient al
pressupost de l’any 2004, desglossat en els
següents lots:

Lot 1: 210.360,00 euros IVA inclòs.
Lot 2: 11.400,00 euros IVA inclòs.
Lot 3: 23.400,00 euros IVA inclòs.
Lot 4: 11.400,00 euros IVA inclòs.
Lot 5: 11.400,00 euros IVA inclòs.
Lot 6: 4.200,00 euros IVA inclòs.
Lot 7: 5.500,00 euros IVA inclòs.
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—5 Garanties
Provisional: total tots els lots: 5.553,20

euros. Per lots: lot 1: 4.207,20 euros; lot 2:
228,00 euros; lot 3: 468,00 euros; lot 4:
228,00 euros; lot 5: 228,00 euros; lot 6:
84,00 euros; lot 7: 110,00 euros.

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

—6 Requisits específics del contractista
Les empreses que licitin a lots per import

superior als 120.202,42 euros, hauran
d’aportar alguna de les dues classificacions
que es determinen a continuació:

Grup R, subgrup 9, categoria B.
Grup III, subgrup 3, categoria B.
La seva presentació és potestativa i úni-

cament a efectes de dispensa de l’acredi-
tació de la solvència econòmica, financera
i tècnica de l’empresa.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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://www10.gen-

cat.net/pls/ense_lici/p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i

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

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

rals comptats des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa cons-
tar que si l’últim dia del termini és dissabte
o festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit de dilluns a dijous fins a les
18.00 hores i divendres fins a les 14.00
hores.

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

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

gistre general.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7

d’aquest Anunci
Les proposicions també es podran trame-

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

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

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

Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc 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 correus, es comunicarà oportunament

als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 19 de novembre de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.323.030)

RESOLUCIÓ ENS/3616/2003, de 18 de no-
vembre, per la qual es disposa l’inici d’ac-
tivitats d’un institut d’educació secundària
de Bigues i Riells.

Mitjançant el Decret 244/2003, de 8 d’oc-
tubre (DOGC núm. 3991, de 20.10.2003),
es va crear un institut d’educació secunda-
ria a Bigues i Riells.

Per tal de posar en funcionament aquest
centre i d’acord amb la disposició final del
Decret esmentat;

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

Resolc:

—1 Reconèixer a l’institut d’educació se-
cundaria que consta a l’annex d’aquesta Re-
solució l’inici de les seves activitats admi-
nistratives des de l’1 de juliol de 2003, amb
els termes que s’hi especifiquen.

—2 Els efectes acadèmics i administratius
dels ensenyaments que s’implanten són des
de l’inici del curs escolar 2003-2004.

—3 Autoritzar la Direcció General de Cen-
tres Docents i la Direcció General de Recur-
sos Humans perquè adoptin les mesures
complementàries que exigeixi el funciona-
ment d’aquest nou centre docent públic.

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

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

Barcelona, 18 de novembre de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Comarca: Vallès Oriental.
Municipi: Bigues i Riells.
Unitat de població: Bigues i Riells.
Codi de centre: 08060915.
Adreça: av. Catalunya, s/n.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Ensenyaments que s’implanten:

Educació secundària obligatòria.
Batxillerats: modalitat de ciències de la

natura i de la salut; modalitat d’humanitats
i ciències socials; modalitat de tecnologia.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Bigues i Riells.

(03.308.040)

RESOLUCIÓ ENS/3617/2003, de 18 de
novembre, per la qual es resol l’adscripció
del centre concertat d’educació primària Nu-
estra Señora del Carmen i el centre concer-
tat d’educació secundària obligatòria Ma-
ristes Sants-Les Corts.

La Llei orgànica 10/2002, de 23 de de-
sembre, de qualitat de l’educació, i el De-
cret 31/2002, de 5 de febrer, pel qual s’es-
tableix el règim d’admissió d’alumnat als
centres docents públics, concertats o su-
fragats amb fons públics, determinen les
prioritats en l’admissió d’alumnes a l’edu-
cació secundària obligatòria i que per cur-
sar ensenyaments d’educació secundària
obligatòria tenen prioritat els alumnes que
procedeixen dels centres d’educació primà-
ria que tenen adscrits, segons estableixi
l’òrgan competent del Departament d’En-
senyament.

Per tal de resoldre les sol·licituds presen-
tades pels titulars dels respectius centres,
mitjançant la presentació del corresponent
conveni d’adscripció s’ha instruït un expe-
dient on s’acredita el compliment dels re-
quisits que estableix l’article 10 del Decret
31/2002, de 5 de febrer, esmentat.

Per tant i d’acord amb la proposta for-
mulada pel delegat territorial de Barcelona
I (ciutat),

Resolc:

—1 Autoritzar l’adscripció del centre con-
certat d’educació primària Nuestra Señora
del Carmen, de Barcelona (Barcelonès), amb
núm. de codi 08006465, i el centre concer-
tat d’educació secundària obligatòria Ma-
ristes Sants-Les Corts, de Barcelona (Bar-
celonès), amb núm. de codi 08006532.

—2 La vigència d’aquesta autorització res-
tarà condicionada a la vigència del conveni
subscrit entre ambdós centres.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades 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 Ge-
neralitat de Catalunya, segons el que dis-
posen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
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1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 18 de novembre de 2003

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(03.308.042)

RESOLUCIÓ ENS/3618/2003, de 18 de
novembre, per la qual es disposa el trasllat
de domicili del col·legi d’educació infantil i
primària Pompeu Fabra, de Barcelona.

El col·legi d’educació infantil i primària
Pompeu Fabra, de Barcelona, amb número
de codi 08043279, ocupa provisionalment
l’edifici situat al c. Cep, s/n, de Barcelona.

Determinats col·legis d’educació infantil i
primària de la Delegació Territorial de Bar-
celona-I (ciutat) estan ubicats en edificis pro-
visionals.

Atès que per raó d’espai convé traslladar
aquest centre, ja que es disposa d’un altre
edifici més adequat a la finalitat docent,
d’acord amb els informes emesos per la
delegació territorial d’Ensenyament corres-
ponent,

Resolc:

Traslladar el col·legi d’educació infantil i
primària Pompeu Fabra, de Barcelona, amb
número de codi 08043279, al c. d’Olesa,
19, de Barcelona, amb efectes acadèmics
i administratius des de l’inici del curs esco-
lar 2003-2004.

La Delegació Territorial de Barcelona-I
(ciutat) prendrà les mesures necessàries per
a l’execució del que disposa aquesta Reso-
lució.

Barcelona, 18 de novembre de 2003

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(03.308.041)

RESOLUCIÓ ENS/3619/2003, de 10 de
novembre, per la qual s’autoritza el cessa-
ment d’activitats de la llar d’infants Magda-
la, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants Magdala, de Barcelona, en
petició d’autorització de cessament d’acti-
vitats, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de
la llar d’infants Magdala en els termes que
s’especifiquen en l’annex d’aquesta Reso-
lució.

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

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

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

Barcelona, 10 de novembre de 2003

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

Antoni Llobet Mercadé
Delegat territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08050843
Denominació: Magdala.
Adreça: c. Dante Alighieri, 71.
Titular: Balaguer Soley, Elisabeth.
NIF: 44006408W.

S’autoritza el cessament d’activitats de la
llar d’infants Magdala, amb efectes a partir
de la fi del curs 2002-03.

(03.301.048)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
20 de maig de 2003, que dóna instruccions
per a l’organització i el funcionament dels
centres docents públics d’educació secun-
dària de Catalunya per al curs 2003-2004.

Havent observat una errada a la publica-
ció de la Resolució de 20 de maig de 2003,
que dóna instruccions per a l’organització i
el funcionament dels centres docents pú-
blics d’educació secundària de Catalunya
per al curs 2003-2004, publicada al Full de
Disposicions i Actes Administratius del De-
partament d’Ensenyament, núm. 961, pàg.
617, de juny de 2003, cal procedir a la seva
correcció.

A la pàgina 619, apartat 2.2.3, Avaluació
final de l’etapa, desè paràgraf,

on diu:
“Per prendre aquesta decisió, el nombre

d’àrees no superades serà de dues com a
màxim, sempre que no siguin d’entre les tres
següents: llengua catalana i literatura, llen-
gua castellana i literatura, matemàtiques”,

ha de dir:
“Per prendre aquesta decisió el nombre

d’àrees no superades serà de dues com a
màxim, sempre que aquestes no siguin to-
tes dues d’entre les tres següents: llengua
catalana i literatura, llengua castellana i lite-
ratura, matemàtiques”.

Barcelona, 26 de novembre de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
20 de maig de 2003, que dóna instruccions
per a l’organització i el funcionament dels
centres docents privats d’educació secun-
dària de Catalunya per al curs 2003-2004.

Havent observat una errada a la publica-
ció de la Resolució de 20 de maig de 2003,
que dóna instruccions per a l’organització i
el funcionament dels centres docents pri-
vats d’educació secundària de Catalunya
per al curs 2003-2004, publicada al Full de
Disposicions i Actes Administratius del De-
partament d’Ensenyament, núm. 961, pàg.
630, de juny de 2003, cal procedir a la seva
correcció.

A la pàgina 634, apartat 2.2.3, Avaluació
final de l’etapa, desè paràgraf,

on diu:
“Per prendre aquesta decisió, el nombre

d’àrees no superades serà de dues com a
màxim, sempre que no siguin d’entre les tres
següents: llengua catalana i literatura, llen-
gua castellana i literatura, matemàtiques”,

ha de dir:
“Per prendre aquesta decisió el nombre

d’àrees no superades serà de dues com a
màxim, sempre que aquestes no siguin to-
tes dues d’entre les tres següents: llengua
catalana i literatura, llengua castellana i lite-
ratura, matemàtiques”.

Barcelona, 26 de novembre de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

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


