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EDICTE de 13 de gener de 2004, pel qual
es notifica una resolució sobre un expedi-
ent de reclamació de responsabilitat patri-
monial.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació al senyor José López García de
la resolució de 23 de juliol de 2003, de la
reclamació de danys i perjudicis arran dels
danys patits a les dents pel seu fill Aaron
López Ateba-Moritz, i en aplicació del que
preveuen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú (BOE núm.
285, de 27.11.1992), es notifica que la
Resolució esmentada està a disposició de
l’interessat a les dependències a la Delega-
ció Territorial d’Ensenyament de Barcelona
II (comarques), carrer Casp, 15, 08010
Barcelona, de dilluns a divendres en hores
d’oficina.

Barcelona, 13 de gener de 2004

Jordi Roca i Armengol
Delegat territorial a Barcelona II (comarques)

(04.013.139)

RESOLUCIÓ ENS/250/2004, de 9 de fe-
brer, de nomenament de funcionaris per
ocupar diversos llocs de treball del Depar-
tament d’Ensenyament (convocatòria de
provisió núm. EN/007/03).

Vista la Resolució ENS/3354/2003, de 24
d’octubre, de convocatòria de concurs es-
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pecífic de mèrits i capacitats per a la provi-
sió de diversos llocs de treball del Departa-
ment d’Ensenyament (convocatòria de pro-
visió núm. EN/007/03, DOGC núm. 4007,
d’11.11.2003);

De conformitat amb la proposta de la
Junta de Mèrits i Capacitats;

En ús de les atribucions que em confe-
reix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya,

Resolc:

—1 Nomenar els funcionaris que s’esmen-
ten tot seguit per ocupar el lloc de treball
que en cada cas s’especifica:

Sra. M. Rosario Alonso Vicente, cap de
la Secció de Gestió de Personal de la De-
legació Territorial de Barcelona I (ciutat)
(D1SC-210).

Sra. Montserrat López Gausa, cap de la
Secció de Gestió de Personal de la Delega-
ció Territorial de Barcelona II (comarques)
(D2SC-211).

Sra. M. Àngels Castellet Torné, cap de la
Secció de Gestió de Personal de la Delega-
ció Territorial del Baix Llobregat-Anoia
(D3SC-212).

Sr. Salvador Moncunill Gras, cap de la
Secció de Gestió de Personal de la Delega-
ció Territorial del Vallès Occidental (D4SC-
213).

Sr. Joan Bartra Bara, cap de la Secció de
Gestió de Personal de la Delegació Territo-
rial de Lleida (D6SC-214).

Sr. Francesc Josep Díaz Bosch, cap de
la Secció de Gestió de Personal de la De-
legació Territorial de Tarragona (D7SC-215).

Sra. Elvira Rodríguez Barrios, cap de la
Secció d’Administració de la Delegació Ter-
ritorial de Barcelona II (comarques) (D2SC-
216).

Sr. Genís Toll de las Heras, cap de la
Secció d’Administració de la Delegació Ter-
ritorial del Vallès Occidental (D4SC-217).

Sra. Miquela Obrador Mayol, cap de la
Secció de Serveis Educatius i Formació Per-
manent de la Delegació Territorial de Girona
(D5SC-218).

Sra. Núria Estrada Royo, cap de la Sec-
ció de Serveis Educatius i Formació Perma-
nent de la Delegació Territorial de les Terres
de l’Ebre (D9SC-219).

Sr. Alfonso Martínez Maturana, cap del
Negociat de Centres i Alumnes de la Dele-
gació Territorial de les Terres de l’Ebre
(D9NG-220).

Sra. Montserrat Pintanel Rius, responsa-
ble d’habilitació de la Delegació Territorial
de Barcelona I (ciutat) (D1SG-221).

—2 Els funcionaris que es relacionen tot
seguit cessen dels llocs que en cada cas
s’indica amb motiu del nomenament resolt
al punt primer:

Sr. Salvador Moncunill Gras cessa del lloc
de responsable del pressupost docent i se-
guiment.

Sra. Miquela Obrador Mayol cessa del lloc
de cap de la Secció d’Administració de la
Delegació Territorial de Girona.

—3 Els terminis de presa de possessió i
de cessament seran els que estableixen els
articles 75 i 76 del Decret 123/1997, de 13
de maig, pel qual s’aprova el Reglament ge-
neral de provisió de llocs de treball i promo-
ció professional dels funcionaris de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya.

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 del
seus interessos.

Barcelona, 9 de febrer de 2004

Josep Bargalló Valls
Conseller d’Ensenyament

(04.040.125)

DECRET 188/2004, de 17 de febrer, pel
qual se suprimeixen diversos col·legis d’edu-
cació infantil i primària.

L’estudi del mapa escolar pel que fa als
diferents nivells d’ensenyaments aconsella
la revisió de l’oferta de places públiques
existents per tal de garantir una millor utilit-
zació dels recursos disponibles.

Amb aquesta finalitat, per la Resolució
ENS/44/2004, de 16 de gener, es van dei-
xar inactius des de la fi del curs 2002-2003
els col.legis d'educació infantil i primària que
ara procedeix suprimir, atès que l'evolució
de les ratios existents no justifica el seu man-
teniment.

D’acord amb el que disposa l’article 17
de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol,
reguladora del dret a l’educació, a propos-
ta del conseller d’Ensenyament i amb la de-
liberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic
Cessar en les seves activitats acadè-

miques i  administrat ives e ls col . legis
d'educació infantil i primària que es deta-
llen a l'annex d'aquest Decret, amb efectes
acadèmics i administratius des de la fi del
curs escolar 2002-2003, data en la que es

van deixar inactius per Resolució ENS/44/
2004, de 16 de gener.

Disposició final

El Departament d’Ensenyament adopta-
rà las mesures corresponents per al com-
pliment del que disposa aquest Decret.

Barcelona, 17 de febrer de 2004

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Josep Bargalló Valls
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Comarca de les Garrigues
Col·legi d’educació infantil i primària La

Tossa, amb codi de centre 25005089, ubi-
cat al c. de Sant Sebastià, 15, del Vilosell.

Comarca del Segrià
Col·legi d’educació infantil i primària Mal-

govern, amb codi de centre 25002180,
ubicat a la partida Malgovern, s/n, de les
Torres de Sanui (Lleida).

Comarca de l’Alta Ribagorça
Col·legi d’educació infantil i primària de

Taüll, amb codi de centre 25006586, ubicat
a la pl. de Sant Martí, 6, de la Vall de Boí.

Col·legi d’educació infantil i primària d’Erill
la Vall, amb codi de centre 25005831, ubi-
cat al c. Únic, s/n, de la Vall de Boí.

Comarca del Pallars Jussà
Col·legi d’educació infantil i primària de

Talarn, amb codi de centre 25004437, ubi-
cat al c. Raval, 25, de Talarn.

(04.040.060)

RESOLUCIÓ ENS/269/2004, de 13 de fe-
brer, de delegació de competències del di-
rector general del Consell Català de l’Esport
en la subdirectora de la mateixa entitat.

Vistes les funcions que corresponen al
Consell Català de l’Esport, com a organis-
me autònom de caràcter administratiu de la
Generalitat de Catalunya, dotat de plena
capacitat d’obrar per al compliment de les
finalitats i els objectius que li encomana el
text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol;

Vistos el volum i el caràcter de les tas-
ques que té encomanades el director gene-
ral de l’Esport, les quals es detallen a l’ar-
ticle 3 del Decret 35/2001, de 23 de gener,
sobre els òrgans rectors i el funcionament
del Consell Català de l’Esport;

Vist que raons d’eficàcia i celeritat acon-
sellen delegar algunes d’aquestes compe-
tències en la subdirectora del Consell Cata-
là de l’Esport;

En virtut del que disposa l’article 13 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
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jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i d’acord
amb els article 38 i 39 de la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, proce-
diment i règim jurídic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Article 1
Delegar en la subdirectora del Consell Ca-

talà de l’Esport l’exercici de les competèn-
cies que es detallen a continuació:

1.1 Gestionar i administrar els recursos
econòmics del Consell Català de l’Esport
d’acord amb les previsions pressupostàri-
es.

1.2 Exercir la direcció dels recursos hu-
mans.

1.3 Actuar com a òrgan de contracta-
ció, gestionant i atorgant, en nom del Con-
sell Català de l’Esport, els contractes pú-
blics i privats que siguin necessaris, sempre
dins les limitacions que estableixen les dis-
posicions vigents.

1.4 Dirigir la gestió i la inspecció interna
de les activitats, òrgans, centres i instal·-
lacions del Consell Català de l’Esport.

Article 2
Els actes dictats per delegació han de

portar a la signatura les paraules “per dele-
gació”, abreujades p.d., seguides del rang
i de la data d’aquesta disposició i la del Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya on es
publiqui.

Article 3
La delegació de competències que esta-

bleix aquesta Resolució podrà ser revoca-
da en qualsevol moment.

Disposició final

Aquesta Resolució entrarà en vigor el ma-
teix dia de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.

Esplugues de Llobregat, 13 de febrer de 2004

Ignasi Doñate i Sanglas
Director

(04.041.057)

RESOLUCIÓ ENS/254/2004, de 9 de fe-
brer, per la qual es revoca la subvenció des-
tinada a l’escolarització d’infants a la llar
d’infants Infant Jesús, de Barcelona, amb
codi 08004626.

Per la Resolució ENS/3816/2003, de 28
de novembre, per la qual es resol el con-
curs públic per a la concessió de sub-
vencions destinades a l’escolarització d’in-
fants a les l lars d’infants i als centres
d’educació infant i l  de pr imer c ic le
(0-3 anys) de Catalunya de titularitat priva-
da sense finalitat de lucre (DOGC núm.
4032, de 17.12.2003), es va atorgar una

subvenció a la llar d’infants Infant Jesús, de
Barcelona, per al curs escolar 2003/04.

Atès que la llar d’infants Infant Jesús, de
Barcelona, ha presentat la renúncia a aques-
ta subvenció per al curs escolar 2003/04, i
segons l’article 90 de la Llei 30/1992, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i el procediment administratiu comú,
cal revocar la subvenció;

Per tant, a proposta de la Direcció Gene-
ral de Centres Docents,

Resolc:

Revocar la subvenció de 22.126,00 eu-
ros corresponent al curs escolar 2003/04,
atorgada a la llar d’infants Infant Jesús, de
Barcelona, per Resolució ENS/3816/2003,
de 28 de novembre, per la qual es resol el
concurs públ ic per a la concessió de
subvencions destinades a l’escolarització
d’infants a les llars d’infants i als centres
d’educació infantil de primer cicle (0-3 anys)
de Catalunya de titularitat privada sense fi-
nalitat de lucre (DOGC núm. 4032, de
17.12.2003).

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
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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 9 de febrer de 2004

Josep Bargalló Valls
Conseller d’Ensenyament

(04.030.089)

RESOLUCIÓ ENS/255/2004, de 9 de fe-
brer, de modificació de la Resolució ENS/
2140/2003, de 4 de juliol, per la qual es fan
públiques les relacions d’alumnes aprovats
en cursos d’especialització per al professo-
rat realitzats a diverses universitats de Cata-
lunya.

Mitjançant la Resolució ENS/2140/2003,
de 4 de ju l io l  (DOGC núm. 3927, de

17.7.2003), es va fer pública la relació
d’alumnes aprovats en cursos d’especialit-
zació per al professorat realitzats a diver-
ses universitats de Catalunya.

Atès que una de les institucions organit-
zadores de dos dels cursos ha presentat
nova documentació, cal procedir a la modi-
ficació de la llista d’aprovats que es va fer
pública per la resolució esmentada.

Per aquest motiu,

Resolc:

—1 Modificar la Resolució ENS/2140/
2003, de 4 de juliol, esmentada, per la qual
es fan públiques les relacions d’alumnes
aprovats en cursos d’especialització per al
professorat realitzats a diverses universitats
de Catalunya, en el sentit d’incloure al seu
annex, curs d’especialització en educació
infantil (promoció 2000-2002), Universitat
Ramon Llull, la professora següent:

Cognoms i nom: Ramajo Arnedo, Júlia.
DNI: 39179454.

—2 Modificar la Resolució ENS/2140/
2003, de 4 de juliol, esmentada, per la qual
es fan públiques les relacions d’alumnes
aprovats en cursos d’especialització per al
professorat realitzats a diverses universitats
de Catalunya, en el sentit d’incloure al seu
annex, curs d’especialització en educació
especial (promoció 2000-2002), Universitat
Ramon Llull, la professora següent:

Cognoms i nom: López Sánchez, Cristi-
na.

DNI: 43508755.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu corresponent, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar 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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 9 de febrer de 2004

P. D. (Resolució de 9.7.1997,
DOGC de 30.7.1997)

Blai Gasol i Roda
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

(04.030.094)
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RESOLUCIÓ ENS/264/2004, de 12 de fe-
brer, per la qual es disposa el trasllat de
domicili del col·legi d’educació infantil i pri-
mària Sant Josep-El Pi, de l’Hospitalet de
Llobregat.

El col·legi d’educació infantil i primària
Sant Josep-El Pi, de l’Hospitalet de Llo-
bregat, amb número de codi 08042883, ha
esta ubicat provisionalment a l’edifici situat
al c. de Ventura Gassol, 20, de l’Hospitalet
de Llobregat.

Atès que ja es disposa de les instal·lacions
del nou edifici expressament adequat a la
finalitat docent, d’acord amb els informes
emesos per la delegació territorial d’Ense-
nyament corresponent,

Resolc:

Traslladar el col·legi d’educació infantil i
primària Sant Josep-El Pi, de l’Hospitalet de
Llobregat, amb número de codi 08042883,
a l’av. Josep Tarradellas, 122, de l’Hospitalet
de Llobregat, amb efectes acadèmics i ad-
ministratius des de l’inici del curs escolar
escolar 2003-2004.

La Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques) prendrà les mesures necessà-
ries per a l’execució del que disposa aquesta
Resolució.

Barcelona, 12 de febrer de 2004

Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

(04.035.048)

RESOLUCIÓ ENS/263/2004, de 13 de fe-
brer, per la qual es fan públiques les adju-
dicacions definitives de contractes.

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, mitjançant aquesta Resolució es fan
públiques les següents adjudicacions defi-
nitives referents als expedients de contrac-
tació que s’indiquen:

Entitat adjudicadora: Departament d’Ense-
nyament.

Número d’expedient: 0001/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: servei tècnic de sis-
temes per les xarxes locals del Departament
d’Ensenyament i les seves delegacions ter-
ritorials.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: anticipada.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 65.186,00
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4005, de 7.11.2003.
Data d’adjudicació: 18 de desembre de
2003.

Contractista: Grupo IT Deusto, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 64.514,56 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 0006/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: servei de transport
de correspondència i paquets per al Depar-
tament d’Ensenyament.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: anticipada i urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 277.660,00
euros, IVA inclòs, 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).

Publicat al DOGC núm.: 4018, de 26.11.2003.
Data d’adjudicació: 29 de desembre de
2003.
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
Import d’adjudicació: 265.526,00 euros, IVA
inclòs, desglossat en els següents lots:

Contractista: tour, SA (lots 1, 6 i 7);
210.950,00 euros (IVA inclòs).

Contractista: Missatgeria Agensmet, SL
(lots 2 i 4); 22.116,00 euros (IVA inclòs).

Contractista: Juan Manuel Moreno Soria-
no (lot 3); 21.060,00 euros (IVA inclòs).

Contractista: Guillermo Pellisa Royo (lot
5); 11.400,00 euros (IVA inclòs).

Número d’expedient: 0012/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: manteniment de vuit
aparells elevadors de l’edifici dels Serveis
Centrals a Via Augusta.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: anticipada i urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 63.500,00
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4018, amb data
26.11.2003.
Data d’adjudicació: 16 de desembre de
2003.
Contractista: Thyssenkrupp Elevadores S.A.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 62.865,00 euros, IVA
inclòs.

Barcelona, 13 de febrer de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.035.120)

EDICTE de 26 de gener de 2004, pel qual
es notifica una resolució sobre un expedi-
ent de reclamació patrimonial.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació a la senyora Virginia Boladeras

Orpella de la resolució de 3 de setembre de
2003, que resol la reclamació de danys i
perjudicis pel robatori d’objectes, i en apli-
cació del que preveuen els article 59.4 i 61
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
es notifica que la resolució esmentada està
a disposició de la interessada a les depen-
dències de la Delegació Territorial d’Ense-
nyament de Barcelona II (comarques), c.
Casp, 15, 08010 Barcelona, de dilluns a di-
vendres en hores d’oficina, durant un ter-
mini de 10 dies hàbils, comptats des de la
data de publicació d’aquest Edicte al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. Trans-
corregut aquest termini s’arxivaran les ac-
tuacions sense més tràmits, llevat dels que
comporti l’execució de la Resolució esmen-
tada.

Barcelona, 26 de gener de 2004

Jordi Roca i Armengol
Delegat territorial de Barcelona II
(comarques)

(04.019.114)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0510/04).

—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: 0510/04.

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

les proves d’avaluació de les competències
bàsiques als alumnes de primer cicle de
l’educació secundària.

b) Termini d’execució: 3 setmanes des
del lliurament dels disquets (aquesta feina
s’haurà de realitzar a finals del mes de març).

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

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 104.600,00 euros (IVA in-

clòs).

—5 Garanties
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista.
Classificació:
Grup III, subgrup 8, categoria D.
Grup M, subgrup 4, categoria D.
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.
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—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.gencat.net/pls/ense_lici/

p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i

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

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

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

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 del Departament d’Ensenya-
ment.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7
d’aquest Anunci.

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

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

—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
prorrogarà automàticament fins el següent
dia hàbil.

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

e) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 17 de febrer de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.048.086)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
ENS/3225/2003, d’1 d’octubre, per la qual
es creen unitats d’educació especial en di-
versos centres docents públics del Depar-
tament d’Ensenyament (DOGC núm. 3999,
pàg. 21305, de 30.10.2003).

Havent observat una errada al text origi-
nal de la Resolució esmentada, tramès al
DOGC i publicat al núm. 3999, pàg. 21305,
de 30.10.2003, se’n detalla la correcció
oportuna:

A la pàgina 21306, en la Delegació Terri-
torial de Barcelona II (comarques), al parà-
graf relatiu als col·legis d’educació infantil i
primària de la comarca del Garraf, on diu:

“Denominació: CEIP Els Costarets.”,
ha de dir:

“Denominació: CEIP Els Costerets.”.

Barcelona, 10 de gener de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.030.093)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
ENS/3781/2003, de 25 de novembre, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Santa Maria del Pino, d’Alella (DOGC núm.
4031, pàg. 24657, de 16.12.2003).

Atès que s’ha observat una errada al text
original català i castellà de la Resolució es-
mentada, tramès al DOGC i publicat al núm.
4031, pàg. 24657, de 16.12.2003, se’n
detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 24657, a l’annex de la Reso-
lució, on diu:

“S’autoritza el canvi de titularitat que
passa a ser Colegio Santa María del Pino.”,
ha de dir:

“S’autoritza el canvi de titularitat que
passa a ser Colegio Santa María del Pino,
SL.”.

Barcelona, 9 de febrer de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.030.090)

EDICTE de 9 de febrer de 2004, pel qual
es notifica l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats de la llar d’infants
Benjamines, de Barcelona.

En l’expedient de cessament d’activitats
de la llar d’infants Benjamines, de Barcelona,
amb número de codi 08049336, es va in-
tentar notificar, en dates 4 de novembre de
2003 i 24 de novembre de 2003, l’inici de
l’expedient i el tràmit de vista i audiència al
titular, Sra. M. Teresa Uría Candamio, al
domicili del c. Sant Francesc Xavier, 15-17,
de Barcelona. El servei de correus va retor-
nar les notificacions esmentades en dates

11 de novembre de 2003 i 27 de novembre
de 2003, respectivament.

En conseqüència, de conformitat amb el
que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, es notifica a la Sra. M.
Teresa Uría Candamio, l’inici d’ofici de l’ex-
pedient de cessament d’activitats de la llar
d’infants Benjamines, de Barcelona.

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

Barcelona, 9 de febrer de 2004

Maria Serrahima i Sugrañes
Delegada territorial a Barcelona I (ciutat)

(04.030.091)

EDICTE de 17 de febrer de 2004, pel qual
se sotmet a informació pública el Projecte
de decret pel qual es regulen la constitució
i la composició del consell escolar, la selec-
ció del director o directora i el nomenament
i el cessament dels òrgans de govern dels
centres docents públics.

En el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 6 de febrer de 2004, es va pu-
blicar l’Edicte de 3 de febrer de 2004, pel
qual s’obria el tràmit d’informació pública
en relació amb el Projecte de decret, elabo-
rat pel Departament d’Ensenyament, que
s’indica en l’encapçalament. Tanmateix, per
qüestions tècniques, no es va poder iniciar
aquest tràmit en la data esmentada en aquell
Edicte. Per aquest motiu, és procedent
deixar sense efecte l’Edicte de 3 de febrer
de 2004 i obrir un nou termini d’informació
pública, a fi de donar participació als ciuta-
dans en el procés d’elaboració del projecte
normatiu esmentat.

En conseqüència, d’acord amb el que dis-
posen l’article 64 de la Llei 13/1989, de 14
de desembre, de procediment i règim jurí-
dic de l’administració de la Generalitat de
Catalunya, i l’article 86 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, se sotmet a informació
pública el projecte de decret pel qual es re-
gulen la constitució i la composició del con-
sell escolar, la selecció del director o direc-
tora i el nomenament i el cessament dels
òrgans de govern dels centres docents
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públics, durant el termini de 20 dies hàbils
a comptar de l’endemà de la data de publi-
cació d’aquest edicte al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya

El Projecte de decret esmentat es podrà
examinar, en hores d’oficina, a la seu cen-
tral del Departament d’Ensenyament (Via
Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) i a les
seves delegacions territorials de Barcelona
I (ciutat) (av. Paral·lel, 71-73, 08004 Bar-

celona), Barcelona II (comarques) (c. Casp,
15, 08010 Barcelona), Baix Llobregat-Anoia
(c. Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu
de Llobregat), Vallès Occidental (c. Marquès
de Comil las, 67-69, 08202 Sabadel l ) ,
Girona (c. Ultònia, 13, 17002 Girona), Lleida
(c. Pica d’Estats, 2, 25003 Lleida), Tarra-
gona (c. Sant Francesc, 7, 43003 Tarrago-
na) i Terres de l’Ebre (c. Providència, 5-9,
43500 Tortosa), o bé consultar la pàgina

web del Departament d’Ensenyament
(http://www.gencat.net/ense) per formular-
hi les al·legacions que es considerin ade-
quades.

Barcelona, 17 de febrer de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.048.041)


