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RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 1999, de
convocatòria del Vè Premi Pere Calders de
Literatura Catalana.
Amb la instauració de la Generalitat, la
nostra llengua i també la nostra cultura han
entrat en un procés de plena normalització.
Aquesta situació té un bon exponent en el
moment òptim que viu actualment la producció literària en llengua catalana.
Una bona part dels escriptors catalans es
dediquen professionalment a la docència i
aquesta és una realitat que aporta prestigi
a l’ensenyament.
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el Col·legi Oficial de
Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i
en Ciències de Catalunya i l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, conscients
d’aquesta realitat, volen convocar per cinquena vegada el Premi Pere Calders de Literatura Catalana. La concessió d’aquest
premi té com a objectiu tant el reconeixement públic de la tasca literària dels docents
com de la tasca docent dels escriptors.
Alhora, vol potenciar la creació literària en
llengua catalana i difondre el gust per la
lectura en el món de l’ensenyament.
Per tot això, a proposta de la Direcció General d’Ordenació Educativa,
Resolc:
—1 Convocar el Vè Premi Pere Calders de
Literatura Catalana.
—2 Aprovar les bases que es publiquen
com a annex a aquesta Resolució.
—3 La dotació del premi és d’1.000.000
de pessetes (6.010,12 euros), les quals es
f a r a n e f e c t i v e s a m b c à rre c a l c r è d i t
06.02.480.01/6 del pressupost vigent per
al 1999.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
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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 potestativament 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 públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.
Barcelona, 22 d’abril de 1999
Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX
Bases
—1 L’objecte d’aquest premi és tant el reconeixement públic de la tasca literària dels
docents com de la tasca docent dels escriptors, així com la creació literària en llengua catalana i la difusió del gust per la lectura en el món de l’ensenyament.
—2 Poden optar a aquest premi els docents en actiu en els nivells d’ensenyament
infantil, primari i secundari de Catalunya.
—3 Pel que fa a aquesta convocatòria, les
obres que es presentin s’hauran d’emmarcar en la narrativa i en la prosa, hauran de
ser inèdites i estar escrites en llengua catalana, i tindran una extensió aproximada de
100 pàgines.
—4 Les obres s’hauran de presentar per
quintuplicat i signades amb pseudònim. S’hi
adjuntarà un sobre tancat, a l’exterior del
qual constaran el pseudònim i el títol de
l’obra. A l’interior constaran les mateixes
dades, i a més el nom, cognoms, adreça i
telèfon de l’autor.
—5 Les obres hauran de ser lliurades a la
Direcció General d’Ordenació Educativa del
Departament d’Ensenyament (Via Augusta,
202, planta 2-A, 08021 Barcelona) abans del
quinze de setembre d’enguany. Es poden
lliurar directament o bé per qualsevol dels
mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (BOE núm.
285, de 27.11.1992) modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener. Mentre no es produeixi el desplegament de la Llei esmentada, les obres es podran presentar també a
les oficines de correus en sobre obert per
tal que la sol·licitud sigui datada i segellada
pel funcionari de correus abans que sigui
certificada.
—6 No podran optar a aquest premi les
obres que hagin estat premiades en algun

altre concurs o hagin rebut alguna ajuda
pública per a la seva confecció.

Barcelona, 20 d’abril de 1999

—7 Per a la concessió del premi es constituirà un jurat format per les persones següents:
Presidenta: Maria dels Àngels Gonzàlez i Estremad, directora general d’Ordenació Educativa.
Vocals:
Jesús Bonals i Codina, representant del
Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia
i Lletres i Ciències de Catalunya.
Joaquim Carbó i Masllorens, de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.
Carme Riera i Guilera, professional de reconegut prestigi en el camp de la literatura.
Àlex Susanna i Nadal, representant del
món editorial.
Secretari: Pere Led i Capaz, subdirector general de Formació Permanent.

Carmelo Guiu i Espinosa
Secretari de la Delegació Territorial
de Barcelona I (ciutat)

—8 El jurat decidirà tots els aspectes no
previstos en aquestes bases i podrà declarar el premi desert. En funció de la qualitat
de les obres, podrà atorgar-se el premi a dues
obres, a cadascuna de les quals els correspondrà el 50% de la dotació del premi. Pel
fet de presentar-se al premi, els candidats
accepten les condicions d’aquesta convocatòria. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
—9 El veredicte del jurat es farà públic durant el mes de novembre, en el marc d’un
acte literari, en el decurs del qual es lliurarà
el premi i es presentarà l’edició de les obres
guanyadora i finalista de l’any anterior.
—10 La concessió d’aquest Premi comporta la publicació o difusió de l’obra.
—11 Durant el termini dels tres mesos
posteriors a la proclamació del premi, les
obres presentades estaran a disposició dels
autors a la Direcció General d’Ordenació
Educativa del Departament d’Ensenyament
per tal que puguin ser retirades. Transcorregut aquest termini, els exemplars de les
obres no premiades que no hagin estat recollides es destruiran
(99.112.038)

EDICTE de 20 d’abril de 1999, de notificació de la resolució d’un recurs ordinari.
Per Resolució de 28 de setembre de
1998, la delegada territorial d’Ensenyament
a Barcelona I (ciutat) va resoldre el recurs
ordinari presentat pel senyor Oriol Sanuy i
Poca, i sis alumnes més, contra la Resolució de 4 de setembre de 1998 de la directora de l’IES Montserrat de Barcelona.
Atès que s’ha intentat realitzar la notificació de la Resolució del recurs ordinari en
dates 29 setembre, 20 de novembre i 22
de desembre de 1998 i que aquesta no s’ha
pogut practicar, d’acord amb el que preveu
l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es notifica als interessats que
se’ls facilitarà còpia de la Resolució esmentada a la Secretaria de la Delegació Territorial d’Ensenyament de Barcelona I (ciutat),
carrer Casp, 15 de Barcelona.
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(99.109.116)

ORDRE de 16 d’abril de 1999, per la qual
s’estableix el calendari escolar del curs
1999-2000 per als centres docents no universitaris.
Atesa la necessitat de regular el calendari escolar que ha de regir per al curs 19992000, d’acord amb el dictamen del Consell
Escolar de Catalunya, i realitzats els tràmits
sindicals,
Ordeno:
Article 1. Àmbit d’aplicació
Aquesta Ordre serà d’aplicació a tots els
centres docents no universitaris de Catalunya, públics i privats, llevat d’aquells que
per la seva singularitat tinguin un calendari
específic.
Article 2. Activitats dels professors
2.1 Tots els professors dels centres docents públics i privats no universitaris iniciaran en el seu centre les activitats d’organització del curs i les tasques específiques
de programació, avaluació i recuperació el
dia 1 de setembre de 1999. Les activitats
dels professors acabaran el dia 30 de juny
del 2000.
No obstant l’anterior, els professors que
es traslladin acabaran les tasques pendents
(exàmens i avaluacions) en els centres on
tenien la destinació el curs 1998-99. La realització d’aquestes activitats justificarà l’absència en el centre de la nova destinació.
2.2 Pel que fa als professors de l’ensenyament privat, aquesta prescripció de caràcter general s’haurà d’aplicar respectant
allò que disposin el conveni col·lectiu del
sector i la normativa laboral vigent.
Article 3. Calendari
Tots els alumnes de parvulari, d’educació primària, d’educació especial, d’ensenyaments secundaris, professionals i de
règim especial dels centres docents públics
i privats començaran les classes el dia 15
de setembre de 1999, a excepció dels cicles formatius de grau superior, que les començaran el dia 21, i les acabaran el dia 22
de juny del 2000.
Els delegats territorials, per circumstàncies concretes d’organització d’un centre,
podran autoritzar l’endarreriment de la data
de començament, amb caràcter general o
en alguna etapa en particular. En aquest
sentit, tindran especial consideració els
ensenyaments secundaris postobligatoris,
l’organització dels quals pot estar més afectada per canvis i circumstàncies lligades a
la implantació dels nous batxillerats i cicles
formatius. En tot cas, es vetllarà perquè a
excepció de causes de màxima importància, l’inici del curs d’aquests ensenyaments
no superi la data límit del 21 de setembre.
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La preparació del curs, l’aprovació d’horaris i la recepció d’alumnes s’hauran d’haver efectuat en els dies anteriors a la data
d’inici de curs d’aquests alumnes.
Els centres podran programar un inici de
curs per a l’alumnat que inicia el parvulari
diferent del previst amb caràcter general
prèvia petició al delegat territorial, segons
el procediment previst a l’article 4.2
d’aquesta Ordre.
La finalització de classes i activitats d’avaluació dels alumnes del darrer curs de la formació professional de segon grau i del segon curs dels batxillerats es programarà en
cada centre segons les necessitats derivades de la inscripció dels alumnes al procediment d’accés als estudis universitaris.
Aquesta programació haurà de rebre el vistiplau de la Inspecció d’Ensenyament.
Article 4. Horari a l’educació infantil i primària
4.1 Per a l’alumnat dels ensenyaments
reglats de parvulari i d’educació primària,
inclòs el d’educació especial, de tots els
centres docents de Catalunya, públics i
privats, l’horari lectiu es desenvoluparà entre
les 8.30 i les 13 hores, i entre les 15 i les 17
hores. En qualsevol cas es realitzaran un
total de 5 hores, de les quals se’n faran 3
o 3,5 al matí i 1,5 o 2 a la tarda.
4.2 En els centres públics i concertats
de parvulari i primària, inclosos els d’educació especial, l’horari lectiu serà de 9 a 12
hores i de 15 a 17 hores, si no se n’autoritza una concreció diferent.
Dins dels marges previstos a l’apartat 4.1,
i atenent, si s’escau, el que preveu l’article
7 relatiu al servei de transport escolar, la
concreció d’un horari lectiu diferent de l’establert amb caràcter general serà aprovada
pel consell escolar del centre i autoritzada
pel corresponent delegat territorial del Departament d’Ensenyament. La importància
de les decisions sobre l’horari comporta que
en el si dels consells escolars s’hagi d’assolir el consens. En tot cas, si això no és
possible, només podran plantejar-se a la delegació territorial les propostes que comptin amb l’aprovació mínima de les 3/4 parts
dels membres del consell.
El director del centre públic o el titular del
centre concertat adreçarà al delegat territorial la sol·licitud raonada d’autorització de
l’horari lectiu, juntament amb una certificació de l’acord d’aprovació del consell escolar. La sol·licitud s’haurà de fer abans del
27 de maig. El delegat territorial resoldrà les
sol·licituds dels centres abans del 10 de juny.
Per a l’autorització de l’horari lectiu del
centre, el delegat territorial tindrà en compte la situació global dels centres de la zona
i, quan s’escaigui, la seva coherència per a
una òptima prestació dels serveis escolars
de transport i menjador.
Els centres que acordin mantenir el mateix horari lectiu que fou degudament autoritzat per la delegació territorial el curs anterior, no caldrà que sol·licitin una nova
autorització; serà suficient la comunicació
a la delegació territorial de la ratificació de
l’acord del consell escolar del centre en l’horari lectiu, acompanyada de la certificació
corresponent d’aquest acord.

Contra la resolució del delegat territorial
es podrà interposar un recurs d’alçada en
el termini d’un mes davant el conseller d’Ensenyament.
4.3 El delegat territorial podrà autoritzar
la jornada intensiva de classe en horari matinal des del dia 15 al 24 de setembre de
1999, el dia 22 de desembre de 1999 i del
12 al 22 de juny del 2000, sempre que es
mantingui l’horari diari total d’atenció a
l’alumnat i de dedicació del professorat o se’n
compensi la diferència al llarg del curs.
Els centres que desitgin acollir-se a
aquesta jornada intensiva de classe en horari
matinal hauran de formular la petició al
delegat territorial d’acord amb els terminis
i procediment que s’estableix a l’article 4.2
d’aquesta disposició, i adjuntar-hi la distribució horària per a alumnes i professors del
període d’horari matinal i dels períodes de
compensació, si s’escau.
Els centres que, degudament autoritzats
per la delegació territorial, ja hagin realitzat
en cursos anteriors la jornada intensiva, no
caldrà que sol·licitin una nova autorització;
serà suficient la comunicació a la delegació
territorial de la ratificació de l’acord del
consell escolar del centre en la jornada intensiva, acompanyada de la certificació
corresponent d’aquest acord.
Article 5. Horari a l’educació secundària
En els centres d’ensenyament secundari
per a la impartició de l’educació secundària
obligatòria, del batxillerat i de la formació
professional de règim diürn, les classes s’organitzaran en sessions de matí i tarda. Els
ensenyaments de formació professional de
segon grau, i dels que, per necessitats transitòries de planificació determinades per
l’administració educativa, s’hagin de realitzar excepcionalment en doble torn, es podran fer en jornada intensiva. En l’educació
secundària obligatòria, la concreció de l’horari individual i la programació d’activitats
generals de centre (reunions de professors,
esports, etc.) no podrà comportar més de
dues tardes lliures setmanals per a cada
alumne. En els cicles formatius, donades les
seves especials característiques, podran
organitzar-se en jornada intensiva.
En els centres públics i concertats l’horari lectiu serà aprovat abans del 10 de juny
pel consell escolar del centre.
La direcció del centre notificarà al delegat territorial l’horari lectiu aprovat abans del
15 de juny.
Article 6. Vacances i dies festius
6.1 Durant el curs escolar 1999-2000
tindran la consideració de període de vacances escolars:
Nadal: del 23 de desembre de 1999 al 7
de gener del 2000, ambdós inclosos.
Setmana Santa: del 17 al 24 d’abril del
2000, ambdós inclosos.
6.2 Així mateix tindran la consideració
de dies festius els que figuren com a tals a
l’Ordre del Departament de Treball de 13 de
novembre de 1998 (DOGC núm. 2770, de
20.11.1998) i que són, a més dels dos de
festa local i dels inclosos en períodes de
vacances, els següents:
Per a l’any 1999:
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
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12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
6 de desembre (Dia de la Constitució).
8 de desembre (Dia de la Immaculada
Concepció).
Per a l’any 2000:
Els que determini la disposició corresponent del Departament de Treball.
6.3 En el marc d’aquest calendari escolar, cada centre docent podrà establir dos
dies festius de lliure disposició que s’hauran de preveure en la programació general
del centre. En els consells escolars municipals es buscarà el consens entre tots els
centres del mateix municipi per a la selecció d’aquests dos dies.
Els directors o titulars dels centres comunicaran als delegats territorials i als ajuntaments respectius les dues dates escollides,
i adjuntaran a la comunicació corresponent
una certificació de l’acord d’aprovació del
consell escolar en el cas dels centres públics i dels privats concertats. Aquesta comunicació s’haurà d’haver efectuat abans
del 27 de maig.
Article 7. Transport
En el marc del que es disposa en aquesta Ordre, els horaris dels centres amb alumnat usuari de transport escolar seran establerts de manera que s’ajustin amb els del
servei de transports.
Els centres docents amb servei de transport escolar comunicaran al delegat territorial la proposta d’horari escolar per al curs
següent abans del 27 de maig, d’acord amb
l’article 4.2 d’aquesta Ordre.
El delegat territorial determinarà, prèvia
audiència dels consells comarcals quan tinguin la gestió del servei de transport delegada, l’horari lectiu dels centres docents
amb alumnat usuari del servei de transport
escolar, a fi de garantir l’ajustament dels
horaris dels vehicles amb els dels centres i
optimitzar el transport pel que fa a nombre
mínim de rutes, nombre màxim d’ocupació
de places per vehicle i coincidència horària
per a poblacions de residència dels alumnes de les diferents etapes educatives.
Article 8. Modificacions excepcionals
Qualsevol modificació excepcional del calendari escolar o de l’horari lectiu respecte
al previst amb caràcter general en aquesta
Ordre s’haurà de sol·licitar al delegat territorial.
En els centres públics i privats concertats
aquesta sol·licitud s’haurà de fer d’acord
amb el procediment establert a l’article 4.2.
Contra la resolució del delegat territorial
es podrà interposar recurs d’alçada, en el
termini d’un mes, davant el conseller d’Ensenyament.
Article 9. Publicitat i supervisió
El calendari amb totes les concrecions
aprovades i autoritzades s’exposarà al tauler d’anuncis de cada centre docent no més
tard del 13 de juny de 1999, on haurà de
romandre exposat durant tot el curs.
És responsabilitat del director del centre
públic o del titular del centre privat el compliment d’aquesta Ordre.
Correspon a la Inspecció d’Ensenyament
la supervisió i el control de la seva aplicació.

Full de disposicions i actes administratius

Barcelona, 16 d’abril de 1999
Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament
(99.105.020)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
d’11 de desembre de 1998, per la qual s’autoritzen els nous programes de garantia social que es podran impartir durant el curs
1998-1999 (DOGC núm. 2798, pàg. 9, de
4.1.1999).
Havent observat errades als textos originals català i castellà de l’esmentada Resolució, tramesos al DOGC i publicats al número 2798, pàgina 9, de 4.1.1999, se’n
detallen les oportunes correccions:
A la pàgina 10, tercera columna, a la localitat de Barcelona, on diu:
“Perfil: perfil a determinar.”,
ha de dir:
“Perfil: auxiliar administratiu amb aplicacions informàtiques.”.
A la pàgina 11, segona columna, a la localitat de Sabadell, on diu:
“Codi: 08024157.”,
ha de dir:
“Codi: 08960127.”.
A la pàgina 15, primera columna, a la localitat de Tàrrega, on diu:
“Codi: —.”,
ha de dir:
“Codi: 25960007.”.
Barcelona, 5 de març de 1999
Marià Morera i Goberna
Secretari general
(99.054.082)
CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució d’1
de febrer de 1999, per la qual es modifica la
Resolució de 17 de febrer de 1998, relativa
a adscripció de col·legis d’educació infantil i
primària i a adscripció i vinculació de centres concertats d’educació primària (DOGC
núm. 2825, pàg. 1760, d’11.2.1999).
Havent observat una errada en el text català i castellà de l’esmentada Resolució,
tramès al DOGC i publicat al núm. 2825,
pàg. 1760, d’11.2.1999, se’n detalla l’oportuna correcció:
A la pàgina 1762, a l’annex 2, comarca
del Vallès Occidental, on diu:
“Centre d’ESO: 08032075 Cingle (Terrassa).
”Centre d’EPRI amb que està vinculat:
08024248 Delta (Terrassa).”,
ha de dir:
“Centre d’ESO: 08032075 Cingle (Terrassa).
”Centre d’EPRI amb què està vinculat:
08029556 Delta (Terrassa).”.
Barcelona, 1 d’abril de 1999
Marià Morera i Goberna
Secretari general
(99.075.022)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
4 de desembre de 1991, per la qual es fa
pública la relació d’alumnes aprovats en un
curs d’especialització en educació especial
(pedagogia terapèutica) realitzat per la Universitat de Barcelona (DOGC núm. 1531,
pàg. 6443, de 18.12.1991).
Havent observat una errada al text original de l’esmentada Resolució, tramès al
DOGC i publicat al núm. 1531, pàg. 6443,
de 18.12.1991, se’n detalla l’oportuna correcció:
A la pàgina 6444, annex, on diu:
“Rovirana Ginebra, Laura”,
ha de dir:
“Rovira Ginebra, Laura”.
Barcelona, 1 d’abril de 1999

(99.078.165)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
18 de març de 1999, de convocatòria de
proves per a la provisió de places de funcionaris docents i per a l’adquisició de noves
especialitats (DOGC núm. 2853, pàg. 3756,
de 23.3.1999).
Havent observat una errada en el text de
l’esmentada Resolució, tramès al DOGC i
publicat al núm. 2853, pàg. 3756, de
23.3.1999, se’n detalla l’oportuna correcció:
A la pàgina 3756, títol 1, base 1.1, on diu:
“Cos de professors d’ensenyament secundari
Codi Especialitat
E L
R T
113 Sistemes electrònics 109 1 20”,
ha de dir:
“Cos de professors d’ensenyament secundari
Codi Especialitat
E L R
T
Sistemes electrònics 10 9

1 20”.

Barcelona, 30 d’abril de 1999
Marià Morera i Goberna
Secretari general
(99.106.044)

RESOLUCIÓ de 6 d’abril de 1999, per la
qual s’autoritza l’obertura del centre docent
privat Anna Vilamanyà, de Terrassa.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament per la promotora del centre docent privat Anna Vilamanyà, de Terrassa, en petició d’autorització d’obertura, es va instruir l’expedient
corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula778

A proposta de la Direcció general de Centres Docents,

Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Anna Vilamanyà, de Terrassa, en el
termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.

Marià Morera i Goberna
Secretari general
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dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; 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’autorització dels
centres docents privats;

Contra aquesta Resolució, que posa fi a
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, de conformitat al
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades
poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 6 d’abril de 1999
Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX
Comarca del Vallès Occidental
Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Terrassa.
Localitat: Terrassa.
Núm. de Codi: 08057370.
Denominació: Anna Vilamanyà.
Adreça: c. Pi i Margall, 63-65.
Titular: Ana M. Vilamanyà Guiteras.
NIF: 39103635R.
Autorització d’obertura del centre docent
privat Anna Vilamanyà, de Terrassa, amb
efectes a partir del curs 1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
FP de grau mitjà: família imatge personal,
cicle formatiu estètica personal decorativa,
amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars; en cap cas un grup no superarà
els 30 llocs escolars. Aquests ensenyaments
quedaran autoritzats a l’inici del curs 19992000.
FP de grau superior: família imatge personal, cicle formatiu estètica, amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars; en
cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars. Aquests ensenyaments quedaran
autoritzats a l’inici del curs 1999-2000.
(99.096.047)
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RESOLUCIÓ de 12 d’abril de 1999, per la
qual s’autoritza l’obertura del centre docent
privat Els Aneguets, de Canet de Mar.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament per la titularitat del centre docent privat Els Aneguets,
de Canet de Mar, en petició d’autorització
d’obertura, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat 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 sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel que 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’autorització dels
centres docents privats.
A proposta de la Direcció General de Centres Docents,
Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Els Aneguets, de Canet de Mar, en
els termes que s’especifica a l’annex
d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 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.
Igualment, les persones interessades
poden interposar qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 12 d’abril de 1999
Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX
Comarca del Maresme
Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Canet de Mar.
Localitat: Canet de Mar.
Núm. de codi: 08057588.
Denominació: Els Aneguets.
Adreça: c. Pas d’en Marges, 3-5.
Titular: Coia i Associats, SL.
NIF: B60937372.
Autorització d’obertura del centre docent
privat Els Aneguets, de Canet de Mar, amb
efectes a partir de l’inici del curs 1998-99.

Composició del centre a l’inici del curs 199899
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 4 unitats de llar d’infants
amb capacitat per a 61 llocs escolars.

dic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Barcelona, 23 de abril de 1999

(99.078.107)
Emili Pons Carreras
Director general de Centres Docents
RESOLUCIÓ de 23 d’abril de 1999, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Ateneu Igualadí, d’Igualada.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Ateneu Igualadí, d’Igualada, en petició d’autorització d’obertura de
l’etapa d’educació infantil de llar d’infants,
de reducció d’unitats, d’ampliació de locals
i de canvi de titularitat, es va instruir el
corresponent expedient.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat 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 sistema educatiu; 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; el Decret 56/1993, de
23 de febrer, sobre concerts educatius; i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització de centres docents
privats,
Resolc:
—1 Autoritzar l’ampliació de locals del centre docent privat Ateneu Igualadí, d’Igualada, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Autoritzar l’obertura de l’etapa d’educació infantil de llar d’infants i la reducció
d’unitats del nivell d’educació primària de
l’esmentat centre, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—3 Autoritzar el canvi de titularitat de l’esmentat centre, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—4 Els nous titulars se subroguen en totes les obligacions i els drets dels concerts
educatius subscrits amb els titulars anteriors. En conseqüència, la delegació territorial corresponent del Departament d’Ensenyament efectuarà els tràmits necessaris per
incloure les modificacions escaients en els
documents administratius corresponents.
—5 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no posa fi
a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant d’aquesta Direcció General o davant el
conseller 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 107.1, 114 i 115.1 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí779

ANNEX
Comarca de l’Anoia
Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Igualada.
Localitat: Igualada.
Núm. de codi: 08036962.
Denominació: Ateneu Igualadí.
Adreça: c. Sant Pau, 9.
Titular: Ateneu Igualadí.
NIF: G08663478.
Autorització d’ampliació de locals al c. Esquiladors, 13.
Autorització d’obertura de l’etapa d’educació infantil de llar d’infants amb capacitat
per a 41 llocs escolars, amb efectes a partir
de l’inici del curs 1998-99.
Autorització de reducció de 2 unitats del
nivell d’educació primària amb capacitat per
a 50 llocs escolars, amb efectes a partir de
la fi del curs 1997-98.
Autorització de canvi de titularitat, que
passa a ser de Fundació Privada Escoles
de l’Ateneu Igualadí, amb NIF G61539458.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats de llar d’infants
amb capacitat per a 41 llocs escolars.
Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 75 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capacitat per a 150 llocs escolars.
(99.099.075)

RESOLUCIÓ de 23 d’abril de 1999, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Serra, de Sabadell.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Serra, de Sabadell, en
petició d’autorització d’ampliació de locals,
de reducció d’unitats, d’ampliació de llocs
escolars i d’obertura l’etapa d’educació
secundària obligatòria, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat 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 sistema educatiu; 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’autorització dels
centres docents privats,

Full de disposicions i actes administratius

Resolc:
—1 Autoritzar l’ampliació de locals del
centre docent privat Serra, de Sabadell, en
el termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.
—2
Autoritzar l’ampliació de llocs escolars de l’etapa d’educació infantil, la reducció d’unitats del nivell d’educació primària i
l’obertura de l’etapa d’educació secundària obligatòria de l’esmentat centre, en el
termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—3 El nombre màxim de llocs escolars
d’aquest centre és el que figura a l’annex
d’aquesta Resolució, el qual s’assolirà
d’acord amb els terminis que estableix el
Decret 209/1994, de 26 de juliol, de modificació del calendari d’aplicació i de l’adequació dels concerts educatius vigents a la
nova ordenació del sistema educatiu a Catalunya.
—4 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no posa fi
a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant d’aquesta Direcció General o davant
el conseller 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 107.1, 114, i 115.1 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Barcelona, 23 d’abril de 1999
Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents
ANNEX
Comarca del Vallès Occidental
Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Sabadell.
Localitat: Sabadell.
Núm. de codi: 08024510.
Denominació: Serra.
Adreça: c. Pérez Moya, 25-29.
Titular: Fundació Serra i Prat.
NIF: G58961764.
Autorització d’ampliació de locals al c.
Pérez Moya, 31, de Sabadell, amb efectes
a partir de l’inici del curs 1998-99.
Autorització d’ampliació de 10 llocs escolars de parvulari de l’etapa d’educació
infantil, amb efectes a partir de l’inici del curs
1998-99.
Autorització de reducció de 2 unitats del
nivell d’educació primària, amb capacitat per
a 50 llocs escolars, amb efectes a partir de
la fi del curs 1997-98.
Autorització d’obertura de l’etapa d’educació secundària obligatòria amb 2 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars, d’acord
amb el calendari d’aplicació de la nova
ordenació del sistema educatiu a Catalunya.

Composició del centre:
Autorització d’obertura:
Educació infantil:
3 unitats de parvulari amb capacitat per
a 75 llocs escolars.
Educació primària:
6 unitats amb capacitat per a 150 llocs
escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 2 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars. En funcionament d’acord amb el calendari.
(99.099.077)

ANUNCI per a la licitació d’un contracte de
servei.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Gestió d’Immobles i Contractacions.
c) Número d’expedient: 0845/99.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: treballs de pintura de les plantes -1 a la 5, ambdues incloses.
b) Lloc d’execució: edifici del carrer Casp,
15, de Barcelona, seu de la Delegació Territorial de Barcelona II (comarques).
c) Termini d’execució: 20 dies a comptar
des de la data de constitució de la garantia
definitiva.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
—4 Pressupost base de licitació
Import total: 4.800.000 ptes., equivalents
a 28.848,58 euros, IVA inclòs.
—5 Garanties
a) Provisional: 96.000 ptes., equivalent a
576,97 euros, amb possibilitat de ser dispensada si s’acredita la classificació requerida.
b) Definitiva: 192.000 ptes., equivalent a
1.153,94 euros.
—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup III, subgrup 5, categoria C. La seva presentació és potestativa i
únicament a efectes de dispensa de la garantia provisional exigida i de l’acreditació
de la solvència econòmica, financera i tècnica de l’empresa.
—7 Obtenció de la documentació i informació:
a) Entitat: Registre General del Departament d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat i codi postal: Barcelona
08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presentació de proposicions.
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—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la
data de publicació d’aquest Anunci al
DOGC, fins a l’hora de tancament de l’esmentat Registre. En el cas que l’últim dia
del termini sigui dissabte o festiu, es prorrogarà fins al següent dia hàbil.
S’admetran les proposicions que es presentin per correu dins el termini de presentació de les proposicions, sempre que el
licitador justifiqui la data d’imposició de la
tramesa a l’oficina de correus i la comuniqui mitjançant un telegrama o un telefax al
Departament d’Ensenyament el mateix dia.
b) Documentació a presentar: la que
s’especifica a la clàusula administrativa 7 del
plec de bases. La proposició econòmica ha
de ser formulada estrictament de conformitat amb el model que s’adjunta al respectiu
plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre General del Departament
d’Ensenyament.
Domicili: Via Augusta, 202-226.
Localitat i codi postal: Barcelona 08021.
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
a partir de l’obertura pública de les ofertes.
e) Admissió de variants: l’empresari licitador pot proposar variacions que ofereixin
avantatges per a l’Administració.
—9 Obertura de les proposicions
a) Entitat: Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: quatre 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 al següent
dia hàbil.
En el cas que es presentin proposicions
per correu, es comunicarà oportunament als
interessats la data d’obertura de proposicions.
e) Hora: 10 h.
—10 Despeses d’anuncis: aniran a càrrec
de l’adjudicatari.
Barcelona, 28 d’abril de 1999
Marià Morera i Goberna
Secretari general
(99.118.105)

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 1999, per la
qual s’autoritza el canvi de titularitat del
centre docent privat Bertran, de Sabadell.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament en petició
d’autorització de canvi de titularitat del centre docent privat Bertran, de Sabadell, es
va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
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dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; 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; el Decret 56/1993, de
23 de febrer, sobre concerts educatius, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:
—1 Autoritzar el canvi de titularitat al centre docent privat Bertran, de Sabadell, en
els termes que s’especifica a l’annex
d’aquesta Resolució.
—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets dels concerts educatius subscrits amb el titular anterior. En
conseqüència, la delegació territorial que
correspongui del Departament d’Ensenyament efectuarà els tràmits necessaris per
incloure les modificacions escaients en els
documents administratius corresponents.
—3 L’autorització del present canvi de titularitat entrarà en vigor el primer dia del mes
següent al de la data de publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
—4 El nombre màxim de llocs escolars
d’aquest centre és el que figura a l’annex
d’aquesta Resolució, el qual s’assolirà
d’acord amb els terminis que estableix el
Decret 209/1994, de 26 de juliol, de modificació del calendari d’aplicació i de l’adequació dels concerts educatius vigents a la nova
ordenació del sistema educatiu a Catalunya.
—5 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant el director general de Centres Docents o davant el conseller d’Ensenyament,
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 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Titular: Bertran Baulies, Fermín.
NIF: 38965961M.
S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser de Jaume Cabecerans Bertran,
amb NIF 46809129N, menor d’edat, representat pels seus pares i legals representants,
Sr. Francesc Cabecerans Cabecerans amb
NIF 36.925.628-W, i Sra. Roser Bertran
Serracanta amb NIF 33.874.957-M.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 75 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capacitat per a 150 llocs escolars.
Educació secundària: educació secundària obligatòria, 2 unitats de primer cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars i 2 unitats
de segon cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars, en funcionament tres cursos.
(99.105.087)

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 1999, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Piaget, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Piaget, de Barcelona,
en petició d’autorització d’ampliació i reducció d’unitats, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat 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 sistema educatiu; 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’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

Barcelona, 29 d’abril de 1999

—1 Autoritzar l’ampliació d’unitats de parvulari de l’etapa d’educació infantil i la reducció d’unitats del nivell d’educació primària del centre docent privat Piaget, de
Barcelona, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.

ANNEX
Comarca del Vallès Occidental
Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Sabadell.
Localitat: Sabadell.
Núm. de codi: 08024455.
Denominació: Bertran.
Adreça: c. Francesc Layret, 24.
Altres adreces: pg. Marquet, 11; c. Francesc
Layret, 18.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d’alçada davant el director general de Centres
Docents o davant el conseller 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 procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.
781

Barcelona, 29 d’abril de 1999
Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX
Comarca del Barcelonès
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08011096.
Denominació: Piaget.
Adreça: c. Llobregós, 194.
Titular: Piaget, SCCL.
NIF: F61718441.
Autorització d’ampliació d’1 unitat de parvulari de l’etapa d’educació infantil amb capacitat per a 25 llocs escolars, amb efectes
a partir de l’inici del curs 1998-99.
Autorització de reducció de 2 unitats del
nivell d’educació primària amb capacitat per
a 50 llocs escolars, amb efectes a partir de
l’acabament del curs 1997-98.
Composició del centre a l’inici del curs
1998-99
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 65 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capacitat per a 150 llocs escolars.
(99.105.093)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
6 de juliol de 1998, per la qual s’autoritza la
modificació de l’autorització d’obertura del
centre docent privat Anna Ravell, de Barcelona
(DOGC núm. 2689, pàg. 9328, de 27.7.1998).
Havent observat una errada al text de l’esmentada Resolució, enviat al DOGC i publicat al núm. 2689, pàg. 9328, de 27.7.1998,
se’n detalla l’oportuna correcció:
A la pàg. 9328, a l’annex, on diu:
“Batxillerat: 4 unitats amb capacitat per a
140 llocs escolars amb les modalitats d’humanitats i ciències socials, ciències de la
naturalesa i la salut, i tecnologia.”,
ha de dir:
“Batxillerat: 6 unitats amb capacitat per a
210 llocs escolars amb les modalitats d’humanitats i ciències socials, ciències de la
naturalesa i la salut, i tecnologia.”.
Barcelona, 22 de març de 1999
Marià Morera i Goberna
Secretari general
(99.067.089)
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