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ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció de dos contractes d’obres.

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

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

Servei de Gestió d’Inversions i Contractaci-
ons.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: vegeu annex.
b) Termini d’execució: vegeu annex.

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

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

—4 Pressupost base de licitació: vegeu
annex.

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

—6 Requisits específics del contractista:
vegeu annex.

—7 Obtenció de documentació i informa-
ció

a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions.

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

c) Codi postal i localitat: 08021 Bar-
celona.

d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3706.
e) Fax: 93.400.69.77.

—8 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 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) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a la clàusula novena del plec de
clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament

d’Educació.
Domicili: Via Augusta, 202-226.
Localitat i codi postal: Barcelona, 08021.
Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 18.00

hores i els divendres de 9.00 a 14.00 hores.
Les proposicions també es poden 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 me-
sos des de l’obertura pública de les ofer-
tes.

e) Admissió de variants: només les que
facin referència a la reducció de termini.

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

Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies naturals després de la

finalització del termini de presentació de pro-
posicions.

e) Hora: 10 hores.

—10 Despeses de l ’Anunci: l ’ import
d’aquest Anunci serà a càrrec de l’empresa
adjudicatària.

—11 Pàgina web on hi ha la informació re-
lativa a la convocatòria i on es poden obte-
nir els plecs: http://www10.gencat.net/pls/
ense_lici/p01.menu.

Barcelona, 11 d’octubre de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

ANNEX

Obra núm. 1
Objecte del contracte:

a) Descripció de l’objecte: (exp. 1106/04)
rehabilitació estructural de l’institut d’edu-
cació secundària Torres i Bages de l’Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelonès).

b) Termini d’execució: 6 mesos.
Pressupost base de licitació: 120.201,17
euros (IVA inclòs), distribuït en les següents
anualitats:

Anualitat 2004: 90.000,00 euros.
Anualitat 2005: 30.201,17 euros.

Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial orientativa: grup

C, subgrups 3, 4, 6, 9, categoria A,

Obra núm. 2
Objecte del contracte:

a) Descripció de l’objecte: (exp. 1107/04)
rehabilitació estructural de l’institut d’edu-
cació secundària Santa Eulàlia de l’Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelonès).

b) Termini d’execució: 8 mesos.
Pressupost base de licitació: 240.403,76
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euros (IVA inclòs), distribuït en les següents
anualitats:

Anualitat 2004: 90.000,00 euros.
Anualitat 2005: 150.403,76 euros.

Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial: grup C, sub-

grups 3, 4, 6, 9, categoria D

(04.288.132)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 1673/04).

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

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: 1673/04.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: col·locació de

3.900 m2 de paviment de PVC en l’edifici
de la Vía Augusta, 202-226, de Barcelona,
seu central del Departament d’Educació.

b) Termini d’execució: sis setmanes a
partir de la data de comunicació de l’adju-
dicació.

—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: 117.624,00 euros, IVA inclòs.

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

ticle 35.1 del Text refós de la LCAP.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudi-

cació.

—6 Requisits específics del contractista.
Classificació: grup C, subgrup 6, catego-

ria E
La seva presentació es 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’Educació-Re-
gistre General.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet: http://www10.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 h i els divendres fins les 14 h.

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 8 del plec de
clàusules administratives particulars.

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

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

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

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

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

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

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

ment del termini de presentació de les pro-
posicions. Si el dia d’obertura de proposi-
cions és dissabte o festiu, el termini es
prorrogarà automàticament fins el següent
dia hàbil.

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

e) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 15 d’octubre de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.289.157)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 1724/04).

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

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: 1724/04.

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

teja de les dependències administratives
dels Serveis Territorials del Departament
d’Educació al Baix Llobregat-Anoia.

b) Termini d’execució: des de l’1 de de-
sembre de 2004 al 30 de novembre de 2006.

—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 màxim: 117.444,80 euros, IVA

inclòs, desglossat de la manera següent:
Any 2004: 4.360,20.
Any 2005: 58.722,40.
Any 2006: 54.362,20.

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

ticle 35.1, del Text refós de la LCAP.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup U, subgrup 1, catego-

ria A. La seva presentació es potestativa i
únicament a efectes de dispensa de l’acre-
ditació de la solvència econòmica, finance-
ra i tècnica de l’empresa.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet: http://www10.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 publica-
ció d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és dissabte o
festiu, la presentació de proposicions es pror-
rogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: de dilluns a dijous de les
9.00 h a les 18.00 h; divendres de 9.00 a
14 h.

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

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

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

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

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

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

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

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies després de l’acaba-
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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 anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 15 de octubre de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.289.155)

RESOLUCIÓ EDC/2841/2004, de 14 d’oc-
tubre, de modificació de la Resolució ENS/
1385/2004, de 12 de maig, per la qual es
resol el concurs de trasllats convocat per la
Resolució ENS/3141/2003, de 17 d’octubre.

Per la Resolució ENS/3141/2003, de 17
d’octubre (DOGC núm. 3994, de 23.10.2003),
es va anunciar la convocatòria de concurs de
trasllats per proveir llocs de treball vacant a la
Inspecció d’Ensenyament, als centres públics
d’ensenyaments secundaris, a les escoles
oficials d’idiomes i a les escoles d’art.

L’esmentat concurs es va resoldre per la
Resolució ENS/1385/2004, de 12 de maig
(DOGC núm. 4136, de 19.5.2004).

La base 10 de l’annex 1 de l’esmentada
Resolució ENS/3141/2003 indica que s’eli-
minaran les vacants anunciades quan s’hi
produeixi un error de definició o es tracti d’un
lloc el funcionament del qual no figuri en la
planificació educativa prevista pel Departa-
ment d’Educació.

La base 27 de l’annex 1 de la mateixa Re-
solució ENS/3141/2003 indica que l’Admi-
nistració deixarà sense efecte les destinaci-
ons obtingudes per qualsevol concursant
que no s’ajusti a les normes d’aquesta
Resolució.

Atès que ha transcorregut el termini del
tràmit d’audiència que preveu l’article 84
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu
comú;

En conseqüència,

Resolc:

Anul·lar la destinació adjudicada a la se-
nyora M. Clotilde Carrasco Rueda, DNI
46.043.263T, a l’IES La Segarra, de Cervera,
a l’especialitat d’Intervenció sociocomuni-
tària, atès que aquest lloc no figura en la
planificació educativa prevista pel Departa-
ment d’Educació per al curs 2004-2005.

La senyora Carrasco Rueda queda en si-
tuació de professora amb destinació provi-
sional per al curs 2004-2005.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directo-
ra general de Recursos Humans, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seu interessos.

Barcelona, 14 d’octubre de 2004

P. D. (Resolució de 17.10.2003,
DOGC de 23.10.2003)

Montserrat Guri López
Directora general de Recursos Humans

(04.212.116)


