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DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ
Dilluns, 14 de novembre de 2005:
Combinació guanyadora: 6, 12, 14, 15, 22, 25, 27,
30, 34, 38, 39, 40, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 60, 63.
Número Diana: 50.
Dimarts, 15 de novembre de 2005:
Combinació guanyadora: 3, 11, 16, 18, 21, 26, 30,
31, 36, 37, 38, 41, 44, 49, 53, 55, 56, 58, 62, 66.
Número Diana: 21.
Dimecres, 16 de novembre de 2005:
Combinació guanyadora: 6, 7, 8, 15, 19, 25, 26,
28, 31, 33, 34, 42, 43, 49, 57, 59, 60, 61, 64, 65.
Número Diana: 26.
Dijous, 17 de novembre de 2005:
Combinació guanyadora: 3, 4, 6, 7, 10, 12, 19, 20,
21, 22, 23, 25, 34, 35, 46, 51, 52, 55, 65, 66.
Número Diana: 35.
Divendres, 18 de novembre de 2005:
Combinació guanyadora: 10, 11, 13, 16, 18, 21,
23, 24, 28, 29, 41, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 59, 62.
Número Diana: 53.
Dissabte, 19 de novembre de 2005:
Combinació guanyadora: 4, 5, 9, 10, 12, 17, 25,
30, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 55, 60, 64, 65.
Número Diana: 43.
Diumenge, 20 de novembre de 2005:
Combinació guanyadora: 2, 3, 9, 10, 12, 14, 19,
28, 29, 31, 32, 35, 37, 39, 40, 42, 54, 55, 61, 66.
Número Diana: 35.
El dret al cobrament dels premis caduca al cap
de 90 dies comptats a partir de la data del sorteig.
Barcelona, 22 de novembre de 2005
XAVIER GUITART I DOMÈNECH
Director general
(05.326.126)

*

EDICTE
de 30 de novembre de 2005, pel qual se sotmet a
informació pública el Projecte de decret pel qual
es regulen el primer cicle de l’educació infantil i
els requisits dels centres.
El Departament d’Educació està tramitant
l’elaboració del Projecte de decret pel qual es
regulen el primer cicle de l’educació infantil i els
requisits dels centres.
Amb la finalitat de donar participació als ciutadans en el procés d’elaboració del Projecte de
decret esmentat se sotmet a informació pública, d’acord amb el que disposa l’article 64 de la
Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització
procediment i règim jurídic 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, durant el termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest Edicte
al DOGC.
El Projecte de decret es pot examinar, en
hores d’oficina, a la seu central del Departament
d’Educació (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) i als seus serveis territorials a Barcelona
I (ciutat) (Paral·lel, 71-73, 08004 Barcelona);
Barcelona II (comarques) (Casp, 15, 08010 Barcelona); Baix Llobregat-Anoia (Laureà Miró,
328-330, 08980 Sant Feliu de Llobregat); Vallès
Occidental (Marquès de Comillas, 67-69, 08202
Sabadell); Tarragona (Sant Francesc, 7, 43003
Tarragona); Terres de l’Ebre (c. Providència 59, 43500, Tortosa); Lleida (Pica d’Estats, 2, 25003
Lleida), i a Girona (Ultònia, 13, 17002 Girona),
o bé consultant la pàgina web del Departament
d’Educació (http://www.gencat.net/educacio),
per tal que els interessats el puguin examinar i
formular-hi les al·legacions que considerin oportunes.
Barcelona, 30 de novembre de 2005
RAMON MARTÍNEZ I DEU
Secretari general
(05.334.051)

ANUNCI
de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte
del servei d’impressió de la revista Full de Disposicions i Actes Administratius del Departament d’Educació (exp. 0055/06).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractacions i Subministraments.
c) Número d’expedient: 0055/06.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei d’impressió de la revista Full de Disposicions i Actes Administratius del Departament d’Educació.
b) Termini d’execució: des de l’1 de gener fins
al 31 de desembre de 2006.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària i anticipada.

b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total màxim: 72.000,00 euros, IVA
inclòs, supeditat a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 2006.
—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: del 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup M, subgrup 4, categoria A.
La seva presentació és 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 informació
a) Entitat: Departament d’Educació-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.gencat.net/pls/ense_lici/p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i informació: durant tot el període de presentació
de proposicions.
—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals
comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest
Anunci al DOGC. Es fa constar que si l’últim
dia del termini és dissabte o festiu, la presentació
de proposicions es prorrogarà fins al proper dia
hàbil.
b) Hora límit: 18 hores (de dilluns a dijous),
a les 14 hores (divendres). Del 15 de desembre
de 2005 al 10 de gener de 2006 el registre estarà obert de 9 a 14 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’Educació-Registre
General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7 d’aquest
Anunci.
Les proposicions també es podran trametre
per correu dins el termini d’admissió. En aquest
cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan
de contractació la remissió de l’oferta mitjançant
fax, 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’Educació-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 proposicions. Si el
dia d’obertura de proposicions és dissabte o
festiu, el termini es prorrogarà automàticament
fins el següent dia hàbil.
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DEPARTAMENT
DE SALUT
En cas que es presentin proposicions per
correus, es comunicarà oportunament als interessats la data d’obertura de proposicions.
e) Hora: 10 h.

EDICTE
de 21 de novembre de 2005, de notificació d’un
acte administratiu (exp. 0200105/2005).

EDICTE
de 21 de novembre de 2005, de notificació d’un
acte administratiu (exp. 0201405/2005).

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

Mitjançant aquest Edicte es fa saber que s’ha
dictat resolució en l’expedient administratiu que
es detalla en extracte a l’annex d’aquest Edicte, seguit als Serveis Territorials del Departament de Salut a Lleida, per incompliment de les
previsions de la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de
protecció de la salut. Intentada la notificació,
aquesta no s’ha pogut dur a terme.

Mitjançant aquest Edicte es fa saber que s’ha
dictat resolució en l’expedient administratiu que
es detalla en extracte a l’annex d’aquest Edicte, seguit als Serveis Territorials del Departament de Salut a Lleida, per incompliment de les
previsions de la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de
protecció de la salut. Intentada la notificació,
aquesta no s’ha pogut dur a terme.

En conseqüència, i d’acord amb el 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 procediment administratiu comú, en la redacció que en fa la
Llei 4/1999, de 13 de gener, es notifica a la persona interessada la resolució que consta a l’annex, i se li comunica que per tal que pugui tenir coneixement del contingut íntegre de la
resolució esmentada, pot comparèixer en les
dependències dels Serveis Territorials del
Departament de Salut a Lleida, avinguda Alcalde Rovira Roure, 2, 25006 Lleida. Contra
aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada
davant el director general de Salut Pública,
d’acord amb el que disposen els articles 114 i
següents de la precitada Llei 30/1992, de 26 de
novembre, en la redacció que en fa la Llei 4/
1999, de 13 de gener, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En conseqüència, i d’acord amb el 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 procediment administratiu comú, en la redacció que en fa la
Llei 4/1999, de 13 de gener, es notifica a la persona interessada la resolució que consta a l’annex, i se li comunica que per tal que pugui tenir coneixement del contingut íntegre de la
resolució esmentada, pot comparèixer en les
dependències dels Serveis Territorials del
Departament de Salut a Lleida, avinguda Alcalde Rovira Roure, 2, 25006 Lleida. Contra
aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada
davant el director general de Salut Pública,
d’acord amb el que disposen els articles 114 i
següents de la precitada Llei 30/1992, de 26 de
novembre, en la redacció que en fa la Llei 4/
1999, de 13 de gener, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El termini màxim per resoldre i notificar el
recurs és de tres mesos. Transcorregut l’esmentat
termini sense que hagi estat notificada la resolució s’entendrà desestimat el recurs.

El termini màxim per resoldre i notificar el
recurs és de tres mesos. Transcorregut l’esmentat
termini sense que hagi estat notificada la resolució s’entendrà desestimat el recurs.

Barcelona, 1 de desembre de 2005
RAMON MARTÍNEZ I DEU
Secretari general
(05.334.145)

*

Si transcorregut el termini per a la interposició del recurs d’alçada, aquest no s’ha interposat, s’haurà de procedir al pagament de la
sanció imposada, la qual s’haurà de fer efectiva
per qualsevol dels mitjans de pagament establerts a l’article 60 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària i, de conformitat
amb els terminis previstos a l’article 62 de la
Llei esmentada, si aquesta Resolució es publica
entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins al dia 20
del mes posterior i, si es publica entre els dies
16 i l’últim de cada mes, fins al dia 5 del segon
mes posterior, als Serveis Territorials del Departament de Salut a Lleida, a l’adreça esmentada.
Lleida, 21 de novembre de 2005
CRISTINA FES I LÓPEZ
Instructora de l’expedient
ANNEX
Expedient: 0200105/2005.
Raó social i/o persona interessada: Daurich-Lara
Restaurantes, SL, titulars del restaurant Picadilly (Lleida).
Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.
(05.200.079)

Si transcorregut el termini per a la interposició del recurs d’alçada, aquest no s’ha interposat, s’haurà de procedir al pagament de la
sanció imposada, la qual s’haurà de fer efectiva
per qualsevol dels mitjans de pagament establerts a l’article 60 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària i, de conformitat
amb els terminis previstos a l’article 62 de la
Llei esmentada, si aquesta resolució es publica entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins al dia
20 del mes posterior i, si es publica entre els dies
16 i l’últim de cada mes, fins al dia 5 del segon
mes posterior, als Serveis Territorials del Departament de Salut a Lleida, a l’adreça esmentada.
Lleida, 21 de novembre de 2005
MARIA MITJANA I BESOLÍ
Secretària de l’expedient
ANNEX
Expedient: 0201405/2005.
Raó social i/o persona interessada: Kody Ndiaye,
titular del restaurant Fancanta (Lleida).
Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.
(05.200.097)

