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RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 1999, de
modificació de la Resolució de 25 de gener
de 1999, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats
en el procediment selectiu convocat per la
Resolució de 23 de març de 1998.
La Resolució de 9 de març de 1999
(DOGC núm. 2852, de 22.3.1999) modifica la Resolució de 5 d’agost de 1998
(DOGC núm. 2703, de 14.8.1998), per la
qual es fan públiques les llistes d’aspirants
que han superat les proves per a la provisió de places de funcionaris docents, objecte de convocatòria per la Resolució de
23 de març de 1998 (DOGC núm. 2608,
de 27.3.1998).
Atès que amb anterioritat a la Resolució
de 9 de març de 1999 es va dictar la Resolució de 25 de gener de 1999 (DOGC núm.
2821, de 5.2.1999), per la qual es nomenaven funcionaris en pràctiques els aspirants
seleccionats en el procediment selectiu
corresponent, cal detallar-ne les modificacions corresponents, que són conseqüència de les incloses a la Resolució de 9 de
març de 1999;
En virtut d’això, a proposta de la Direcció
General de Recursos Humans,

Full de disposicions i actes administratius

Resolc:
—1 Incloure la senyora Rosa Anna García
Figueras, amb DNI 46.122.274, a l’annex
1, entre els aspirants nomenats funcionaris en pràctiques del cos de professors
d’ensenyament secundari, per l’especialitat de psicologia i pedagogia, amb el número d’ordre 070 i el número de registre
personal 4612227424. A conseqüència
d’aquesta inclusió, els aspirants que constaven amb un número d’ordre entre el 070
i el 080 passen a tenir-ne un de superior
en una unitat.
—2 Modificar el número d’ordre 011 de la
senyora Àngels Povill Batlle, amb DNI
35.072.670, a l’annex 1, nomenada funcionària en pràctiques del cos de professors
d’ensenyament secundari, per l’especialitat
de física i química, que passa a tenir el
número 009. A conseqüència d’aquesta modificació, els funcionaris en pràctiques que
constaven amb el número d’ordre 009 i 010
passen a tenir el 010 i 011, respectivament.
Contra aquesta Resolució que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar un 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.
Així mateix, poden interposar potestativament un recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes, a
comptar des de l’endemà de la seva publicació, 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, 29 d’abril de 1999
Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament
(99.105.021)

RESOLUCIÓ de 9 d’abril de 1999, per la
qual s’autoritza el cessament d’activitats de
l’Escola de Turisme Jacint Verdaguer, de Vic.
Per la Resolució de 18 d’abril de 1994
(DOGC núm. 1890, de 29.4.1994) es va autoritzar l’obertura i el funcionament de l’Escola de Turisme Jacint Verdaguer com a
centre no oficial d’ensenyaments turístics
legalment reconegut, ubicat al c. Jacint Verdaguer, 12, de Vic, amb una capacitat per a
97 alumnes en presència simultània.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada pel titular de l’Escola de Turisme Jacint
Verdaguer, en petició d’autorització de ces-

sament d’activitats, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’esmentat expedient el compliment dels requisits necessaris que exigeix la normativa aplicable;
A proposta de la Direcció General de Centres Docents,

tats, d’acord amb el que disposen els articles 108 i 118 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;
A proposta de la Direcció General de Recursos Humans,

Resolc:

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de
l’Escola de Turisme , Jacint Verdaguer, amb
efectes a partir de la fi del curs escolar 199798.

—1 Estimar el recurs extraordinari de revisió interposat per la senyora Dolors Castro Notario (DNI 38.784.630), funcionària del
cos de professors d’ensenyament secundari, contra la Resolució de 15 de juliol de
1998, per la qual es resolen els concursos
de trasllats de cossos docents d’ensenyaments secundaris convocats per la Resolució de 15 de gener de 1998, i en conseqüència modificar l’annex 1 de la Resolució
de 15 de juliol de 1998, i anul·lar la destinació adjudicada a la senyora Castro, a la qual
s’adjudica la destinació definitiva a l’IES Thos
i Codina, de Mataró, per l’especialitat d’Administració d’empreses/Organització i gestió
comercial (Tecnologia administrativa i comercial), d’acord amb les seves peticions.

—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 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.
Igualment les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 9 d’abril de 1999
Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament
(99.075.025)

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 1999, d’estimació de recursos extraordinaris de revisió i de modificació de la Resolució de 15
de juliol de 1998, per la qual es resolen els
concursos de trasllats de cossos docents
d’ensenyaments secundaris.
Mitjançant la Resolució de 15 de gener
de 1998 (DOGC núm. 2563, de 23.1.1998),
es va convocar el concurs de trasllats a
Catalunya per proveir places vacants corresponents a cossos docents d’ensenyaments secundaris.
Per la Resolució de 15 de juliol de 1998
(DOGC núm. 2694, de 3.8.1998), es resolen els concursos de trasllats de cossos
docents d’ensenyaments secundaris convocats per l’esmentada Resolució de 15 de
gener de 1998.
Contra aquesta Resolució de 15 de juliol
de 1998 diversos participants han presentat recursos extraordinaris de revisió, ja que
els ha estat adjudicada per error una destinació no concordant amb les seves peticions o corresponent a una vacant no existent segons la planificació educativa, o
perquè han detectat errors en la valoració
d’algun apartat del barem de mèrits.
Una vegada revisada la documentació i
atès que s’han constatat els errors esmen784

—2 Estimar el recurs extraordinari de revisió interposat per la senyora M. Asunción
Estil·les Farré (DNI 39.673.034), funcionària
del cos de professors d’ensenyament secundari, contra l’esmentada Resolució de 15
de juliol de 1998, i en conseqüència modificar l’annex 1 de la Resolució en el sentit
d’incloure en l’especialitat de Llengua castellana i literatura la senyora Estil·les, a la
qual s’adjudica, d’acord amb les seves peticions i la puntuació total obtinguda de 9
punts, la destinació definitiva a l’IES Vilaseca 2, de Vila-seca, municipi que sollicitava amb dret preferent en haver reingressat al servei actiu en el segon any d’excedència per cura de fill. Els efectes econòmics i administratius d’aquesta destinació
són retroactius a partir del dia 1 de setembre de 1998.
—3 Estimar el recurs extraordinari de revisió interposat pel senyor Jordi Regales
Barta (DNI 39.143.815), funcionari del cos
de professors d’ensenyament secundari,
contra l’esmentada Resolució de 15 de juliol de 1998, i en conseqüència modificar
l’annex 1 de la Resolució pel que fa a la
puntuació obtinguda pel senyor Antonio
Peidro Villanueva (DNI 39.131.896), funcionari del cos de professors d’ensenyament
secundari de l’especialitat de Sistemes electrònics (Tecnologia electrònica), al qual es
modifica la puntuació de l’apartat 1.2 del
barem de mèrits en 11,25 punts, i passa a
obtenir una puntuació total de 18,85 punts.
Aquesta modificació de la puntuació no
afecta l’assignació de destinacions de l’especialitat.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, 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
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que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

ANNEX

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 4/1999, de 13 de gener, de
modificació de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Postgrau d’educació infantil.
Promoció 1997-99.
Universitat de Barcelona i UGT.

Igualment, les persones interessades
poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Curs d’especialització en educació física.
Promoció 1997-99.
Universitat de Barcelona i USOC.

Barcelona, 11 de maig de 1999
Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament
(99.116.100)

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 1999, per
la qual es fa pública la llista de cursos d’especialització per al professorat iniciats durant el curs 1997-98.
Mitjançant l’Ordre d’11 de gener de 1996
(BOE núm. 20, de 23.1.1996) s’homologuen
cursos d’especialització per al professorat
d’educació infantil, d’educació primària,
d’educació especial i del primer cicle d’educació secundària obligatòria i d’habilitació
per als professionals del primer cicle d’educació infantil, i també s’estableixen les característiques i els requisits d’aquests cursos.
L’article 7 de l’Ordre esmentada disposa
que les comunitats autònomes que es trobin en ple exercici de les seves competències educatives publicaran als seus respectius diaris oficials amb una periodicitat,
almenys, anual, la llista de cursos convocats i autoritzats d’acord amb la dita Ordre.
Per tant,

Resolc:
—1 Donar publicitat a la llista de cursos
d’especialització que, d’acord amb l’esmentada Ordre d’11 de gener de 1996, han estat
convocats per altres organismes i autoritzats pel Departament d’Ensenyament, i
s’han iniciat durant el curs acadèmic 199798, els quals es detallen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 D’acord amb la dita Ordre d’11 de gener de 1996, les persones que superin amb
avaluació positiva els cursos d’especialització podran obtenir la capacitació per a exercir com a especialistes de la matèria corresponent.

Cursos d’especialització en educació infantil

Curs d’especialització d’educació infantil.
Promoció 1997-99.
Universitat Rovira i Virgili i CCOO.
Cursos d’especialització en educació física
Curs d’especialització en educació física.
Promoció 1997-99.
Universitat de Barcelona i UGT.

Cursos d’especialització en educació musical
Curs d’especialització en educació musical.
Promoció 1997-99.
Conservatori Superior de Música del Liceu i
UGT.
Cursos d’especialització en educació especial (pedagogia terapèutica)
Curs d’especialització en educació especial (pedagogia terapèutica).
Promoció 1997-99.
Universitat de Barcelona i UGT.
Curs d’especialització en educació especial.
Promoció 1997-99.
Universitat de Barcelona i USOC.
Cursos d’especialització en llengües estrangeres
Curs de postgrau d’especialització en llengua estrangera (anglès).
Promoció 1997-99.
Universitat de Barcelona i UGT.
(99.131.125)

ORDRE de 29 d’abril de 1999, per la qual
es modifiquen els preus públics a diversos
serveis docents del Departament d’Ensenyament.
Atès que al servei d’autoaprenentatge, al
servei de cursos intensius d’estiu i al servei
de cursos monogràfics a les escoles oficials d’idiomes i al servei de cursos monogràfics a les escoles d’art els és d’aplicació
l’article 22 de la Llei 15/1997, de 24 de
desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i d’acord amb l’article 23 de l’esmentada Llei sobre la creació,
la modificació i la derogació dels preus públics;
A proposta de la Direcció General de Centres Docents,

1.2 Fixar en 9.050 ptes. per quadrimestre, equivalents a 54,39 euros, el preu públic d’utilització del servei d’autoaprenentatge a les escoles oficials d’idiomes per al curs
1999-2000. Els alumnes oficials de les escoles oficials d’idiomes gaudeixen d’una
reducció del 50% sobre aquest preu.
Article 2. 2.1 Modificar el preu públic pel
servei de cursos intensius d’estiu a les escoles oficials d’idiomes, impartits en el marc
de la formació permanent prevista a l’article
2.1 del Reial decret 967/1988, de 2 de setembre, sobre ordenació dels ensenyaments
corresponents al primer nivell dels ensenyaments especialitzats d’idiomes.
2.2 Fixar en 35.250 ptes., equivalents a
211,86 euros, el preu públic d’utilització del
servei de cursos intensius d’estiu a les escoles oficials d’idiomes, per a cada curs de
cada idioma, per al curs 1999-2000. Si el
curs inclou activitats fora de l’escola el preu
públic és de 38.900 ptes., equivalents a
233,79 euros.
Article 3. 3.1 Modificar el preu públic pel
servei de cursos monogràfics a les escoles
oficials d’idiomes, impartits en el marc de la
formació permanent que preveu l’article 2.1
del Reial decret 967/1988, de 2 de setembre, sobre ordenació dels ensenyaments
corresponents al primer nivell dels ensenyaments especialitzats d’idiomes.
3.2 Fixar el preu públic d’utilització del
servei de cursos monogràfics a les escoles
oficials d’idiomes per al curs 1999-2000 en
5.920 ptes., equivalents a 35,58 euros,
d’inscripció al curs, més 593 ptes., equivalents a 3,56 euros, per hora de durada
d’aquest.
Article 4. 4.1 Modificar el preu públic pel
servei de cursos monogràfics a les escoles
d’art.
4.2 Fixar en 29.375 ptes., equivalents a
176,55 euros, el preu públic per cadascun
dels cursos monogràfics a les escoles d’art
per al curs 1999-2000.
Article 5. Tots aquests preus públics són
exigibles abans de la prestació del servei.

Disposició addicional
D’acord amb el que disposa l’article 2.b)
de la Llei 4/1988, de 28 de març, reguladora de l’autonomia de gestió econòmica dels
centres docents públics no universitaris de
la Generalitat de Catalunya, els ingressos
obtinguts d’acord amb els articles 1, 2, 3 i
4 d’aquesta Ordre s’ingressaran al compte
corrent del centre docent i seran gestionats
pel centre pels procediments previstos a la
Llei 4/1988 esmentada, i la normativa que
la desplega.
Barcelona, 29 d’abril de 1999

Ordeno:
Barcelona, 12 de maig de 1999
Maria dels Àngels Gonzàlez i Estremad
Directora general d’Ordenació Educativa

Article 1. 1.1 Modificar el preu públic per
la utilització del servei d’autoaprenentatge
a les escoles oficials d’idiomes.
785

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament
(99.105.049)
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ORDRE de 29 d’abril de 1999, per la qual
es modifiquen els preus públics dels serveis
prestats a les llars d’infants de titularitat del
Departament d’Ensenyament i se n’aprova
el barem per a les bonificacions per al curs
1999-2000.
Atès que al servei d’escolarització i menjador a les llars d’infants del Departament
d’Ensenyament li és d’aplicació l’article 22
de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de
taxes i preus públics de la Generalitat de
Catalunya, i d’acord amb l’article 23 de l’esmentada Llei sobre la creació, la modificació i la derogació dels preus públics;
A proposta de la Direcció General de Centres Docents,

Ordeno:
Article 1. Modificar els preus públics dels
serveis prestats a les llars d’infants de titularitat del Departament d’Ensenyament per
al curs 1999-2000, que queden establerts
de la manera següent:
Per la utilització dels serveis de la llar d’infants: 22.000 ptes./mes, equivalents a
132,22 euros/mes.
Per la utilització dels serveis de la llar d’infants exclòs el servei de menjador: 10.000
ptes./mes, equivalents a 60,10 euros/mes.
Article 2. El preu públic serà exigible en
iniciar-se la prestació del servei.
Article 3. Aprovar les bonificacions dels
preus públics dels serveis prestats a les llars
d’infants, per al curs 1999-2000, d’acord
amb el barem establert segons el procediment següent:
a) En el cas que l’infant estigui integrat
en una unitat familiar, es calcularà la suma
dels ingressos anuals que per qualsevol
concepte percebi la unitat familiar de l’infant. A aquests efectes, s’entén per unitat
familiar bé la formada pels cònjuges no
separats legalment o una altra relació estable anàloga i els fills menors de 18 anys i els
majors d’aquesta edat que tinguin la condició legal de persona disminuïda, o bé la formada pel pare o la mare que tinguin la representació legal i els fills que reuneixin els
requisits anteriors.
El total d’ingressos es dividirà pel nombre total de membres de la unitat familiar
per determinar-ne la base de càlcul anual.
b) En el cas que l’infant no estigui integrat
en una unitat familiar, es calcularà la suma
dels ingressos anuals que per qualsevol
concepte percebi la unitat familiar del subjecte obligat al pagament, inclosos els que
l’infant pugui percebre.
En aquest cas, el total d’ingressos es dividirà pel nombre total de membres de la
unitat familiar, inclòs l’infant, per determinar
la base de càlcul anual.
Basant-se en l’interval de la base de càlcul on es trobi el subjecte obligat a pagament, s’aplicaran sobre el preu del servei
les bonificacions següents:
Interval primer:
Base de càlcul anual: fins a 331.529 ptes.,
equivalents a 1.992,53 euros.

Import mensual a pagar: 0 ptes.
Exempció.
Interval segon:
Base de càlcul anual: de 331.530 a
442.040 ptes. (equivalents a: de 1.992,54
a 2.656,71 euros).
Import mensual a pagar: preu del servei
x 0,25.
Bonificació: 75%.
Interval tercer:
Base de càlcul anual: de 442.041 a
553.033 ptes. (equivalents a: de 2.656,72
a 3.323,80 euros).
Import mensual a pagar: preu del servei
x 0,50.
Bonificació: 50%.
Interval quart:
Base de càlcul anual: de 553.034 a
663.015 ptes. (equivalents a: de 3.323,80
a 3.984,80 euros).
Import mensual a pagar: preu del servei
x 0,75.
Bonificació: 25%.
A partir de 663.016 ptes., equivalents a
3.984,81 euros, no hi haurà cap bonificació
del preu del servei.
Article 4. A les llars d’infants del Departament d’Ensenyament es podrà sol·licitar
bonificació sobre el preu públic dels serveis
que presten, establerts a l’article 1 d’aquesta Ordre. La bonificació es podrà sol·licitar
dintre dels 20 dies hàbils següents a l’entrada en vigor d’aquesta Ordre.
El director de cada llar d’infants trametrà
al delegat territorial corresponent del Departament d’Ensenyament la llista de les propostes de bonificació amb especificació del
nom del sol·licitant, el del beneficiari, la base
de càlcul anual i el tipus de bonificació proposat. A aquesta relació s’hi adjuntaran les
sol·licituds i la documentació justificativa
corresponents.
El delegat territorial del Departament
d’Ensenyament, amb els informes previs que
s’escaiguin, resoldrà les sol·licituds i en
notificarà la resolució als interessats per
mitjà del director de la llar d’infants corresponent. A la resolució es farà constar el tipus de bonificació aprovat.
Article 5. Contra les resolucions del delegat territorial del Departament d’Ensenyament relatives a la concessió o denegació
de bonificacions es podrà interposar, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la notificació de la resolució esmentada, recurs d’alçada davant del director general de
Centres Docents, d’acord amb 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.

Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 29 de abril de 1999
Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament
(99.105.050)
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ORDRE de 29 d’abril de 1999, per la qual
es modifiquen els preus públics per als
serveis d’ensenyament de música i de dansa als col·legis d’educació primària i artística.
Atès que al servei d’ensenyaments de música i de dansa que preveu l’article 39.5 de
la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu, li
és d’aplicació l’article 22 de la Llei 15/1997,
de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya i d’acord
amb l’article 23 de l’esmentada Llei sobre
la creació, la modificació i la derogació dels
preus públics;
A proposta de la Direcció General de Centres Docents,

Ordeno:
Article 1. 1.1 Modificar el preu públic per
al servei d’ensenyament de música als collegis d’educació primària i artística previstos a la disposició addicional 6 del Decret
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària.
1.2 Fixar en 78.000 ptes. per curs, equivalents a 468,79 euros, el preu públic d’utilització del servei públic d’ensenyament de
música als col·legis d’educació primària i
artística, per al curs 1999-2000.
Article 2. 2.1 Modificar el preu públic per
al servei d’ensenyament de dansa als collegis d’educació primària i artística previstos a la disposició addicional 6 del Decret
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària.
2.2 Fixar en 52.050 ptes. per curs, equivalents a 312,83 euros, el preu públic d’utilització del servei públic d’ensenyament de
dansa als col·legis d’educació primària i
artística, per al curs 1999-2000.
Article 3. Els preus públics s’exigiran
abans de la prestació del servei.
Això no obstant, es pot fraccionar el pagament dels preus públics en tres terminis
d’una tercera part cadascun. El primer
termini es farà efectiu abans de la matriculació de l’alumne, el segon termini es farà
efectiu abans del 31 de desembre, i el
tercer termini es farà efectiu abans del 31
de març del corresponent curs acadèmic.
Article 4. Als alumnes de famílies nombroses els seran d’aplicació les exempcions i
bonificacions establertes en la legislació
vigent relativa a la protecció d’aquestes
famílies.

Disposició addicional
D’acord amb el que disposa l’article 2.b)
de la Llei 4/1988, de 28 de març, reguladora de l’autonomia de gestió econòmica dels
centres docents públics no universitaris de
la Generalitat de Catalunya, els ingressos
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obtinguts d’acord amb els articles 1 i 2
d’aquesta Ordre s’ingressaran al compte
corrent del centre docent i seran gestionats
pel centre pels procediments previstos a la
Llei 4/1988 esmentada, i la normativa que
la desplega.

Article 3. Les dotacions es faran efectives
amb càrrec al crèdit 06.02.480.01/6 del pressupost vigent, fins a un import total màxim
de 6.000.000 de pessetes (36.060,73 euros).

Barcelona, 29 d’abril de 1999

Contra aquesta Ordre, que exhaureix 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 al que preveu
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament
(99.105.051)

ORDRE de 30 d’abril de 1999, per la qual
es convoca concurs públic per a l’atorgament d’ajuts als centres d’ensenyament de
Catalunya que compten amb formacions
escolars de música o dansa, per a la participació en trobades o intercanvis musicals.
L’ordenació actual del sistema educatiu
a Catalunya planteja l’educació musical com
a part de l’educació a assolir per tots els
infants i joves en els ensenyaments de règim general i com a finalitat específica dels
de règim especial de música.
El Departament d’Ensenyament vol potenciar totes les actuacions que incideixen
favorablement en l’extensió de l’educació
musical i de la dansa, com és el cas de la
participació de formacions escolars de
música o dansa en trobades o intercanvis.
De conformitat amb el que estableix l’article 90 del Decret legislatiu 9/1994, de 13
de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya,
modificat per l’article 28 de la Llei 25/1998,
de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro;
En ús de les facultats atribuïdes a l’article
12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i a l’article 93 del Decret legislatiu
9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, modificat per l’article 28 de
la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació
a l’euro;
A proposta de la Direcció General d’Ordenació Educativa,

Ordeno:
Article 1. Convocar concurs públic per a
la concessió d’ajuts a centres públics i privats autoritzats d’ensenyament no universitari de Catalunya, que compten amb formacions escolars de música o dansa i que
organitzen viatges dels alumnes d’aquestes
formacions per participar en trobades o intercanvis musicals.
Article 2. Aprovar les bases que han de
regir la convocatòria d’aquest concurs públic, que són les que consten a l’annex 1
d’aquesta Ordre.

Article 4. Els ajuts esmentats no tenen
caràcter recurrent.

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, 30 d’abril de 1999
Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament
ANNEX 1
Bases
—1 Objecte i finalitat
L’objecte d’aquests ajuts és la participació dels alumnes de formacions escolars de
música o dansa de centres públics i privats
autoritzats d’ensenyament no universitari de
Catalunya, en trobades o intercanvis amb
formacions similars d’altres centres de
Catalunya o de fora de Catalunya.
La finalitat d’aquesta convocatòria és afavorir l’extensió de l’educació musical i de la
dansa i proporcionar oportunitats per a una
formació artística de qualitat.
—2 Beneficiaris
Poden sol·licitar aquests ajuts els centres
públics i privats autoritzats d’ensenyament
no universitari de Catalunya que compleixin
els requisits establerts en aquesta convocatòria.
—3 Imports dels ajuts
Es concediran ajuts pels imports que a
continuació s’indiquen en funció de l’àmbit
territorial de la trobada o intercanvi:
Dins el territori de Catalunya: entre 50.000
i 100.000 ptes. (entre 300,51 i 601,01 euros).
Dins el territori espanyol: entre 100.000 i
200.000 ptes. (entre 601,01 i 1.202,02
euros).
Dins el territori europeu: entre 150.000 i
300.000 ptes. (entre 901,52 i 1.803,04 euros).
787

Els ajuts aniran destinats a cobrir part de
les despeses de transport.
—4 Condicions
Els desplaçaments a realitzar i el règim
de sol·licituds s’ajustaran a les condicions
següents:
a) Es podran realitzar durant l’any 1999
i no més tard del 30 de novembre de 1999,
amb una durada variable no superior a una
setmana.
b) Cada grup d’alumnes estarà acompanyat durant el viatge i l’estada per professors del centre sol·licitant i/o pel director
de la formació objecte de l’ajut.
—5 Sol·licituds
Les sol·licituds, subscrites pel director de
cada centre, s’adreçaran a la directora general d’Ordenació Educativa i es presentaran al Departament d’Ensenyament (Via
Augusta, 202, 08021 Barcelona), ja sigui
directament o 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).
Les sol·licituds 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 de ser
certificada.
El termini de presentació de sol·licituds
serà d’un mes comptat a partir de la data
de publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
—6 Criteris de valoració de les sol·licituds
Els criteris prioritaris per a l’avaluació de
les sol·licituds seran els següents:
a) L’interès de la proposta d’activitats i la
seva relació amb els objectius curriculars de
la música i la dansa.
b) L’acolliment familiar com a modalitat
d’allotjament.
c) La tipologia escolar dels centres sol·licitants.
d) Característiques i estabilitat de la formació escolar de música o dansa.
—7 Dades de la sol·licitud i documentació que cal aportar
La sol·licitud s’haurà de presentar
d’acord amb el model que figura a l’annex
2 d’aquesta Ordre. A aquesta sol·licitud
s’adjuntarà la documentació següent:
a) En el cas de centres privats, cal aportar les dades d’autorització del centre.
b) Compromís del centre o centres sol·licitants de dur a terme la proposta presentada, refermat en una acta del consell escolar.
c) Declaració jurada de la persona que
exerceix la direcció del centre en la qual
constarà que abans del viatge es contractarà una pòlissa d’assegurança que cobreixi el desplaçament i l’estada dels alumnes
i professors acompanyants a l’estranger.
d) Modalitat d’allotjament que es preveu
i mitjà de transport que s’utilitzarà.
e) Calendari del viatge amb indicació de
les dates de sortida i de tornada.
f) Nom del professor o professors acompanyants.
g) Pressupost de despeses del transport
a la localitat i/o país que es visita.

Full de disposicions i actes administratius

h) Característiques de la formació.
i) Proposta d’activitats.
—8 Resolució
Es delega en la directora general d’Ordenació Educativa la competència per resoldre
aquesta convocatòria i l’autorització de la
despesa corresponent, a proposta de la
comissió avaluadora, formada per les persones següents:
El subdirector general d’Ordenació Curricular o persona en qui delegui.
La responsable de l’Àrea d’Ensenyaments
Artístics o persona en qui delegui.
Un representant de l’Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM).
Un representant de l’Associació d’Escoles de Música d’Iniciativa Privada Associades de Catalunya.
Un representant d’Escoles de Dansa.
Un representant del Consell Català de la
Música de Catalunya.
La comissió podrà demanar als centres
la documentació addicional i els aclariments
que consideri oportuns.
A l’hora de valorar els projectes, la comissió avaluadora actuarà d’acord amb els
criteris exposats a l’apartat 6 d’aquest annex.
La comissió elevarà la proposta de resolució a la directora general d’Ordenació Educativa en el termini de quinze dies a comptar
de l’endemà de la data de finalització del
termini de presentació d’instàncies.
—9 Notificació
La resolució de concessió es notificarà als
interessats amb indicació de si exhaureix o
no la via administrativa, dels possibles recursos i dels òrgans davant els quals es
poden interposar.
—10 Justificació
El termini de presentació dels documents
que acreditin les despeses efectuades finalitzarà el 30 de desembre de 1999.
Els documents, que s’hauran de presentar a la Direcció General d’Ordenació Educativa, seran els següents:
a) En el cas dels centres públics i privats
concertats:
Una vegada efectuat el viatge, el director
del centre es responsabilitzarà de presentar un certificat de l’acta del consell escolar
del centre en què s’aprovin els comptes, a
la qual s’adjuntarà una llista detallada de les
factures, les quals romandran al centre i
constituiran la justificació del viatge.
b) En el cas dels centres privats autoritzats:
Informe del director del centre receptor
de l’ajut que acrediti que la subvenció atorgada s’ha destinat a la finalitat per a la qual
s’ha concedit.
Documents justificatius de les despeses:
originals de les factures i rebuts. Les factures han de complir els requisits legals que
estableix la normativa vigent i han d’anar
lliurades a nom del centre.
c) En el cas dels centres de titularitat municipal:
Certificat lliurat pel secretari-interventor on
es faci constar que l’ajut concedit s’ha destinat, dins l’exercici de 1999, a la realització
de l’activitat objecte d’aquesta subvenció,
així com l’import destinat a aquest concepte amb indicació de la partida pressupostà-

ria amb càrrec a la qual s’ha contret l’obligació.
—11 Pagament
Un cop els beneficiaris hagin justificat correctament les despeses, es procedirà a tramitar la corresponent ordre de pagament.
—12 Incompliment
Els beneficiaris estaran obligats a facilitar
tota la informació requerida pels òrgans de
control de l’Administració.
La inexactitud de les dades aportades o
l’incompliment per part dels beneficiaris d’alguna de les obligacions que es deriven de
la concessió de l’ajut podran donar lloc a la
revocació de l’import atorgat.

Durant el curs 1999-2000 es considera
convenient mantenir els imports dels preus
públics esmentats i fer extensiva la utilització d’aquests serveis a les altres modalitats
de batxillerat.
Atès que als serveis de drets de connexió al campus virtual i manteniment de la
connexió de l’ensenyament telemàtic a distància de batxillerat, els és d’aplicació l’article 23 de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la
Generalitat de Catalunya;
A proposta de la Direcció General de Promoció Educativa,

Ordeno:

ANNEX 2
Model de sol·licitud
a) Dades del centre:
Nom del centre.
Codi del centre.
Núm. de NIF.
Telèfon.
Fax.
Adreça.
Municipi.
b) Dades de la formació de música o
dansa:
Nombre d’alumnes que la integren.
Data de la seva creació.
Característiques.
c) Dades de l’activitat
Descripció de l’activitat (trobada/intercanvi).
Nombre d’alumnes que hi participaran i
característiques de la formació.
Professor responsable.
Professors acompanyants.
Data de sortida.
Data d’arribada.
Despesa total del transport previst, segons el pressupost adjunt.
En el cas dels intercanvis:
Nom del centre d’acolliment.
Adreça.
Població.
País.
Telèfon.
Modalitat d’acolliment.
(Data, nom i signatura del director del centre).
Sra. directora general d’Ordenació Educativa.
(99.111.010)

ORDRE de 30 d’abril de 1999, per la qual
es prorroguen per al curs 1999-2000 els
preus públics per determinats serveis de
l’ensenyament telemàtic a distància de batxillerat prestats per l’Institut Català d’Ensenyament Secundari a Distància.
Per mitjà de l’Ordre de 14 de juliol de 1998
es varen crear els preus públics per determinats serveis de l’ensenyament telemàtic
a distància en la modalitat de batxillerat de
ciències de la naturalesa i de la salut prestats per l’Institut Català d’Ensenyament
Secundari a Distància.
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Article 1. 1.1 Prorrogar el preu públic pel
servei de drets de connexió al campus virtual en l’ensenyament telemàtic a distància de
batxillerat, prestat per l’Institut Català d’Ensenyament Secundari a Distància, creat mitjançant el Decret 111/1992, d’11 de maig.
1.2 Fixar en 5.000 ptes. per curs, equivalents a 30,05 euros, el preu públic pel
servei de drets de connexió al campus virtual en l’Institut Català d’Ensenyament Secundari a Distància, per al curs 1999-2000.
Article 2. 2.1 Prorrogar el preu públic pel
servei de manteniment de la connexió al
campus virtual, que inclou el correu electrònic i l’accés a Internet, en l’ensenyament
telemàtic a distància de batxillerat, prestat
per l’Institut Català d’Ensenyament Secundari a Distància, creat mitjançant el Decret
111/1992, d’11 de maig.
2.2 Fixar en 3.075 ptes. per semestre,
equivalents a 18,48 euros, el preu públic pel
servei de manteniment de la connexió al
campus virtual, que inclou el correu electrònic i l’accés a Internet, per al curs 19992000.
Article 3 . Els preus públics seran exigibles
en iniciar-se la prestació dels serveis.
Article 4. Als alumnes de famílies nombroses els seran aplicables les exempcions i bonificacions establertes en la legislació vigent
relativa a la protecció d’aquestes famílies.

Disposició addicional
D’acord amb el que disposa l’article 2.b)
de la Llei 4/1988, de 28 de març, reguladora de l’autonomia de gestió econòmica dels
centres docents públics no universitaris de
la Generalitat de Catalunya, els ingressos
obtinguts, d’acord amb els articles 1 i 2
d’aquesta Ordre, s’ingressaran al compte
corrent del centre docent i seran gestionats
pel centre pels procediments que preveu la
Llei 4/1988 esmentada, i la normativa que
la desplega.
Barcelona, 30 d’abril de 1999
Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament
(99.111.127)
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RESOLUCIÓ de 23 d’abril de 1999, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Politécnico, de Rubí.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Politécnico, de Rubí,
en petició d’autorització de transformació
dels nivells d’educació preescolar i educació general bàsica en educació infantil i
primària, ampliació de locals i ampliació
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:
—1 Autoritzar l’ampliació de locals del
centre docent privat Politécnico, de Rubí,
en el termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.
—2 Autoritzar la transformació del nivell
d’educació pre-escolar en educació infantil
i del nivell d’educació general bàsica en
educació primària, i l’ampliació d’unitats del
nivell d’educació infantil de l’esmentat centre, en el termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—3 El nombre màxim de llocs escolares
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 Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, 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: Rubí.
Localitat: Rubí.
Núm. de codi: 08023712.
Denominació: Politécnico.
Adreça: c. Apel·les Mestres, 5.
Titular: Liceo Politécnico, SL.
NIF: B08659542.
Autorització de transformació de 2 unitats
de pàrvuls amb capacitat per a 44 llocs
escolars del nivell de pre-escolar en 2 unitats de parvulari amb capacitat per a 44 llocs
escolars del nivell d’educació infantil.
Autorització de transformació de 8 unitats
amb capacitat per a 200 llocs escolars del
nivell d’educació general bàsica en 6 unitats amb capacitat per a 150 llocs escolars
del nivell d’educació primària.
Autorització d’ampliació de locals al c.
Apel·les Mestres, 14, de Rubí, amb efectes
a partir de l’inici del curs 1998-99.
Autorització d’ampliació d’1 unitat de parvulari amb capacitat per a 20 llocs escolars
del nivell d’educació infantil.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 64 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capacitat per a 150 llocs escolars.
(99.099.074)

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 1999, per la
qual s’adjudiquen beques individuals de
participació en activitats i cursos de formació contínua europea dins el programa
Sòcrates, Comenius 3.2.
L’Ordre de 12 de maig de 1997 (DOGC
núm. 2402, de 30.5.1997) va obrir convocatòria per a la concessió d’ajuts corresponents a l’acció descentralitzada Comenius
3.2 per a la formació del professorat i personal educatiu per afavorir la participació en
cursos i seminaris del personal educatiu dins
de projectes transnacionals. La Comissió
Europea, a través de l’Agència Nacional
Sòcrates, concedeix ajuts fins a 1.500 euros per a contribuir a les despeses de viatge i estada dels participants seleccionats.
Vista la proposta de la comissió seleccionadora constituïda a aquest efecte al Departament d’Ensenyament, i d’acord amb el
que disposen els articles 4 i 19 de l’esmentada Ordre de convocatòria,

Resolc:
—1 Seleccionar els següents sol·licitants
com a candidats titulars per a la concessió
d’ajuts per a la formació del professorat i
personal educatiu dins de projectes transnacionals:
Joan Gumbert Ribot.
Mònica Ros Vilanova.
Mercè Canosa de Puig.
Sílvia Maymò Ruíz.
Raquel Navarro Leon.
M. Cristina Pujol Matas.
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Alejandro Romero Herrera.
Alba Espot Faixa.
Andreu Rivadulla Gràcia.
Mercè Freixa Villegas.
Xavier Diez Rodriguez.
Maribel Monesma Garrofé.
Carles Quintana Castelló.
Nicolàs Galdeano Garcia.
—2 Seleccionar els següents sol·licitants
com a candidats suplents, a fi de preveure
possibles renúncies dels candidats titulars:
Rosa M. Rios Gual.
Marisol Salduga Salse.
Rosa Viles Ripoll.
Montserrat Aguilà Solana.
Anunciació Gatnau Sala.
Sílvia Pérez Borràs.
Mercè Arnau Carbonés.
Marta Ibàñez Fuentes.
Jordi Collell Caralt.
Núria Aragonés Jové.
Angelina Farré Salvadó.
Jesús Royo Arpón.
José Nicolás Sánchez.
Antoni Clos Busquets.
Josefina Moncusí Bonet.
Antoni Capell Tehàs.
Montserrat Villaró Pascuet.
Mireia Planas Sisquella.
Eugenia Cros Olivet.
Matilde Cuscullola Orós.
Montserrat Llovera Lloveras.
Josep M. Silva Galan.
Maria Salvador Calzada.
Lourdes Azon Canaldà.
M. Pilar Estaun Escar.
Carles Garcia-Alzorniz Pardo.
Mercè Marín Sànchez.
Rosa Elena Codina Vidal.
Joan Condeminas Novell.
Cesar Gil Gràcia.
Pere Costa Vilanova.
Amat Las Heras Sànchez.
Conxita Haro Barceló.
Àngela Solé Regués.
Elisa Sanz Simon.
Purificación Molina Requena.
Marta Orts Alís.
Urbano Martínez Martínez.
Daniel Ferré Planells.
Estefania Pedrós Mas.
Irene M. Blanc Carmen.
Jordi Gonzàlez Ramirez.
Benet Amat Puig.
Petra Medina Jurado.
Xavier Castells Montero.
Laura Galindo Bada.
Josep Molins Antolín.
M. Lourdes Parramon Julià.
Elena Camarasa Palliso.
Calaia Sobrequés Callicó.
Jordi Pujol Capità.
Francesc Martí Huguet.
Anna Gracelli Rodríguez.
Francesc Riviere Tell.
Jaume Pons Benet.
Robert Izquierdo Santaulàlia.
Teresa M. Ricard Carulla.
Carme Jou Gomà.
Modesta Serra Balcells.
Miquel Marquès Faló.
Benjamí Torné Tarragó
—3 Esmentar els sol·licitants exclosos per
les causes següents: article 16.2 de l’Ordre
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de 12 de maig de 1997 i les indicacions de
la guia del candidat editada per la Comissió
Europea:
Vicente Mora Baringo.
Josep Serentill Rubio.
Rosa M. Girbau Vila.
M. Dolors Ortiz Barril.
Rosa Riu Canela.
Josep Juandó Bosch.
Carme Colomer Constans
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 Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar 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 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 DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions 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, 30 d’abril de 1999

Resolc:
—1 Autoritzar l’ampliació de locals, l’obertura dels ensenyaments de batxillerat, formació professional de grau superior i de
l’etapa d’educació secundària obligatòria i
la supressió dels nivells de formació professional de primer i segon grau, batxillerat
unificat polivalent i del curs d’orientació universitària del centre docent privat Ramar 2,
de Sabadell, en el termes que s’hi especifica a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 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.
—3 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.

Xavier Casares i Martínez
Director general de Promoció Educativa

Barcelona, 30 d’abril de 1999

(99.105.084)

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 1999, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Ramar 2, de Sabadell.

ANNEX

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Ramar 2, de Sabadell,
en petició d’autorització d’ampliació de locals, d’obertura dels ensenyaments de batxillerat, formació professional de grau superior i de l’etapa d’educació secundària
obligatòria, de supressió dels nivells de formació professional de primer i segon grau,
batxillerat unificat polivalent i del curs d’orientació universitària, 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,

Comarca del Vallès Occidental
Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Sabadell.
Localitat: Sabadell.
Núm. de codi: 08037668.
Denominació: Ramar 2.
Adreça: c. Escola Pia, 27-33.
Altres adreces: c. Campmany, 56-58, i, Via
Massagué, 37-39.
Titular: Ramar 2, SL.
NIF: B58396102.
Autorització d’ampliació de locals al c.
Capmany, 54, de Sabadell, amb efectes a
partir de l’inici del curs 1998-99.
Autorització d’obertura de l’etapa d’educació secundària obligatòria amb 6 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars, i 6 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 180 llocs escolars, a partir
de l’inici del curs 1998-99.
Autorització d’obertura dels ensenyaments de batxillerat amb 2 unitats de la
modalitat d’humanitats i ciències socials
amb capacitat per a 70 llocs escolars, 2
unitats de la modalitat de ciències de la
natura i de la salut amb capacitat per a 70
llocs escolars i 2 unitats de la modalitat de
tecnologia amb capacitat per a 70 llocs
escolars, d’acord amb el calendari d’apli790

cació de la nova ordenació del sistema
educatiu a Catalunya.
Autorització d’obertura dels ensenyaments de formació professional de grau
superior, amb efectes a partir de l’inici del
curs 1998-99.
Autorització de supressió del nivell de batxillerat unificat polivalent i del curs d’orientació universitària, d’acord amb el calendari
d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu a Catalunya.
Autorització de supressió del nivell de formació professional de primer i segon grau,
d’acord amb el calendari d’aplicació de la
nova ordenació del sistema educatiu a Catalunya.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 6 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars i 6 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 180 llocs escolars. En funcionament tots els cursos.
FP de grau superior:
Família informàtica, cicle formatiu d’administració de sistemes informàtics, 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 1998-99.
Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’humanitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars, 2 unitats de la modalitat
de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars, i 2 unitats
de la modalitat de tecnologia amb capacitat per a 70 llocs escolars. Aquests ensenyaments quedaran autoritzats a l’inici del
curs 1998-99.
BUP i COU: 9 unitats amb capacitat per
a 360 llocs escolars amb classificació acadèmica com a homologat i autoritzat per
impartir el curs d’orientació universitària.
Aquest nivell quedarà extingit a la fi del curs
1998-99.
Formació professional:
Primer i segon grau amb classificació acadèmica com a homologat amb capacitat per
a 390 llocs escolars. Aquest nivell quedarà
extingit a la fi del curs 1999-2000.
Ensenyaments d’FP:
Primer grau: branca administrativa i comercial, professió administrativa.
Segon grau: branca administrativa i comercial, especialitat administració.
(99.105.094)

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 1999, per la
qual s’autoritza l’obertura del centre docent
privat Camprubí, de Sant Feliu de Llobregat.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat Camprubí, de Sant
Feliu de Llobregat, en petició d’autorització
d’obertura, 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
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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
imparteixin ensenyaments de règim general
no universitaris; i el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització de
centres docents privats;

En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.
Família administració:
Cicle formatiu de gestió administrativa
amb 2 grups amb una capacitat per a 60
llocs escolars.
En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.
(99.110.063)

A proposta de la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Camprubí, de Sant Feliu de Llobregat,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució i amb efectes a partir
de l’inici del curs 1998-99.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
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 Justícia 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 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,
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.

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 1999, per
la qual es crea la comissió tècnica d’avaluació de l’experimentació iniciada pel centre
experimental de règim ordinari Escolania de
Montserrat.
La Llei 8/1983, de 18 d’abril, de centres docents experimentals (DOGC núm.
322, de 22.4.1983), estableix que l’avaluació final de projectes experimentals portats a terme als centres experimentals de
règim ordinari (CERO) la farà la comissió
que, a aquest efecte, constitueixi el Departament d’Ensenyament, en els termes
que preveu l’article 28 de la Llei abans
esmentada.
L’Ordre de 19 d’octubre de 1994 (DOGC
núm. 1965, de 28.10.1994) va autoritzar el
centre Escolania de Montserrat com a centre experimental.
L’Escolania de Montserrat ha dut a terme, amb caràcter experimental, un projecte curricular que abasta el cicle superior
d’educació primària i el primer cicle de l’educació secundària amb les modificacions
curriculars derivades de la integració dels
esmentats ensenyaments de règim general
amb els ensenyaments musicals.
Atesa la realització del programa experimental és procedent, ara, crear la comissió
tècnica que haurà de fer l’avaluació final del
projecte experimental de l’Escolania de
Montserrat.

Josep Xavier Hernández Moreno
Conseller d’Ensenyament

Per tot l’esmentat, i d’acord amb el que
preveuen els articles 28 de la Llei 8/1983,
de 18 d’abril, i 2 de l’Ordre de 19 d’octubre
de 1994, i a proposta de la Direcció General d’Ordenació Educativa,

ANNEX

Resolc:

Comarca del Baix Llobregat

—1 Es crea la Comissió tècnica d’avaluació per a l’avaluació final del projecte experimental portat a terme pel centre Escolania
de Montserrat.

Barcelona, 3 de maig de 1999

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Localitat: Sant Feliu de Llobregat.
Núm. de codi: 08044892.
Denominació: Camprubí.
Adreça: c. Armenteres, 80.
Titular: Francesc Barahona Mansilla.
NIF: 38256116D.
Autorització d’obertura del centre docent
privat Camprubí, de Sant Feliu de Llobregat.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Formació professional de grau mitjà.
Família electricitat i electrònica:
Cicle formatiu d’equips electrònics de
consum amb 2 grups amb una capacitat per
a 60 llocs escolars.

—2 La Comissió tècnica d’avaluació estarà integrada per:
El subdirector general d’Ordenació Curricular, que actuarà de president.
La delegada territorial del Baix LlobregatAnoia o la persona en qui delegui.
El subdirector general de la Inspecció o
la persona en qui delegui.
El cap del Servei d’Ordenació Curricular.
El responsable dels ensenyaments d’educació primària i del primer cicle de l’educació secundària de l’Escolania de Montserrat.
El responsable dels ensenyaments musicals de l’Escolania de Montserrat.
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Un titulat superior del Servei d’Ordenació
Curricular, que actuarà de secretari.
—3 Són funcions de la Comissió tècnica
d’avaluació:
L’anàlisi del projecte endegat i portat a
terme per l’Escolania de Montserrat, així
com la seva avaluació.
Elevar a la Direcció General d’Ordenació
Educativa els informes i les propostes escaients per a la divulgació i extensió del
programa experimental.
Aquelles altres que li encomani la Direcció General d’Ordenació Educativa.
—4 La Comissió tècnica d’avaluació finalitzarà les tasques d’avaluació encomanades en aquesta disposició i lliurarà a la Direcció General d’Ordenació Educativa els
informes i les propostes que preveu l’article
anterior abans de finalitzar el curs escolar
1998-99.
—5 La Comissió tècnica d’avaluació es regirà en el seu funcionament pel que preveu
la normativa reguladora dels òrgans collegiats.
—6 Es faculta la Direcció General d’Ordenació Educativa per a l’execució d’aquesta
disposició.
Barcelona, 12 de maig de 1999
Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament
(99.123.055)

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 1999, per
la qual es crea la Comissió Tècnica d’avaluació de l’experimentació iniciada pel centre experimental de règim especial, de caràcter integrat, el CEIP Costa i Llobera, de
Barcelona.
El Decret 214/1985, de 6 de juny, de regulació dels centres docents experimentals
de règim especial (CERE) (DOGC núm. 573,
de 9.8.1985), estableix que l’avaluació final
dels projectes experimentals portats a terme als CERE la faran les comissions que, a
aquest efecte, constitueixi el Departament
d’Ensenyament, en els termes que estableix
la Llei 8/1983, de 18 d’abril, de centres
docents experimentals (DOGC núm. 322, de
22.4.1983).
La disposició addicional 2 del Decret
abans esmentat preveu que, per a l’examen,
el seguiment, el control i l’avaluació dels
projectes experimentals o d’investigació a
desenvolupar als CERE i també per a la
difusió, l’aplicació i la generalització de les
experiències valorades positivament, el Departament d’Ensenyament, en els termes
que estableix la Llei 8/1983, de 18 d’abril,
de centres experimentals (DOGC núm. 322,
de 22.4.1983), constituirà les comissions
tècniques d’abast genèric o específic que
consideri pertinents.
El Decret 124/1994, de 16 de maig, va
transformar el CEIP Costa i Llobera en un
centre experimental de règim especial, de
caràcter integrat, per a un període de cinc
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anys i amb efectes des del curs 1994-1995.
L’article 5 del Decret també preveu la creació d’una comissió tècnica d’avaluació en
els termes que assenyala l’article 28 de la
Llei 8/1983 abans esmentada.
Atesa la realització del programa experimental en el CEIP Costa i Llobera, ara és
procedent crear la Comissió Tècnica que
haurà de fer l’avaluació final del projecte
experimental.
Per tot això, d’acord amb el que preveuen els decrets 214/1985, de 6 de juny, i
124/1994, de 16 de maig, i a proposta de
la Direcció General d’Ordenació Educativa,

Resolc:
—1 Es crea la Comissió Tècnica d’avaluació per a l’avaluació final del projecte experimental portat a terme pel CEIP Costa i
Llobera, de Barcelona.
—2 La Comissió Tècnica d’avaluació estarà integrada per:
El subdirector general d’Ordenació Curricular, que actuarà de president.
La delegada territorial de Barcelona I (ciutat) o la persona en qui delegui.
El subdirector general de la Inspecció o
la persona en qui delegui.
El cap del Servei d’Ordenació Curricular.
Un membre designat per la Facultat de
Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
El director del CEIP Costa i Llobera.
Un/a titulat/ada superior del Servei d’Ordenació Curricular, que actuarà de secretari.
—3 Són funcions de la Comissió tècnica
d’avaluació:
L’anàlisi del projecte endegat i portat a
terme pel CEIP Costa i Llobera, així com la
seva avaluació.
Elevar a la Direcció General d’Ordenació
Educativa els informes i les propostes escaients per a la divulgació i l’extensió del programa experimental, o d’una part del programa, a altres centres, i el prolongament o, si
escau, la finalització de l’experiència i la classificació del centre com a experimental.
Les altres funcions que li encomani la Direcció General d’Ordenació Educativa.
—4 La Comissió tècnica d’avaluació finalitzarà les tasques d’avaluació encomanades en aquesta disposició i lliurarà a la Direcció General d’Ordenació Educativa els
informes i les propostes previstos en l’article anterior abans que s’acabi el curs escolar 1998-1999.
—5 La Comissió tècnica d’avaluació es regirà en el seu funcionament pel que preveu
la normativa reguladora dels òrgans col·legiats.
—6 Es faculta la Direcció General d’Ordenació Educativa per a l’execució d’aquesta
disposició.
Barcelona, 12 de maig de 1999
Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament
(99.123.056)

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 1999, per
la qual es crea la comissió tècnica d’avaluació de l’experimentació iniciada pel centre
integrat experimental de règim especial l’Escola Horitzó, de Barcelona.
El Decret 214/1985, de 6 de juny (DOGC
núm. 573, de 9.8.1985), de regulació dels
centres docents experimentals de règim
especial (CERE), estableix que l’avaluació
final del projectes experimentals portats a
terme als CERE la faran les comissions que,
a aquest efecte, constitueixi el Departament
d’Ensenyament, en els termes que estableix
la Llei 8/1983, de 18 d’abril (DOGC núm.
322, de 22.4.1983), de centres docents
experimentals.
La disposició addicional 2 del Decret
abans esmentat preveu que per a l’examen,
el seguiment, el control i l’avaluació dels
projectes experimentals o d’investigació a
desenvolupar als CERE i també per a la
difusió, aplicació i generalització de les experiències positivament valorades, el Departament d’Ensenyament, en els termes que
estableix la Llei 8/1983, de 18 d’abril (DOGC
núm. 322, de 22.4.1983), de centres experimentals, constituirà les comissions tècniques d’abast genèric o específic que consideri pertinents.
El Decret 161/1994, de 14 de juny, va
transformar l’Escola Horitzó, de Barcelona,
en un centre integrat experimental de règim
especial per a un període de cinc anys i amb
efectes del curs 1994-95. L’article 4
d’aquest Decret també preveu la creació
d’una comissió tècnica d’avaluació en els
termes que assenyala l’article 28 de la Llei
8/1983 abans esmentada.
Atesa la realització del programa experimental en l’Escola Horitzó, és procedent,
ara, crear la comissió tècnica que haurà de
fer l’avaluació final del projecte experimental.
Per tot l’esmentat, i d’acord amb el que
preveuen els Decrets 214/1985, de 6 de
juny, i 161/1994, de 14 de juny, i a proposta
de la Direcció General d’Ordenació Educativa,

Resolc:
—1 Es crea la Comissió tècnica d’avaluació per a l’avaluació final del projecte experimental portat a terme per l’Escola Horitzó,
de Barcelona.
—2 La Comissió tècnica d’avaluació estarà integrada per:
El subdirector general d’Ordenació Curricular, que actuarà de president.
La delegada territorial de Barcelona I (ciutat) o la persona en qui delegui.
El subdirector general de la Inspecció o
la persona en qui delegui.
El cap del Servei d’Ordenació Curricular.
El director de l’Escola Horitzó.
Un titulat superior del Servei d’Ordenació
Curricular, que actuarà de secretari.
—3 Són funcions de la Comissió tècnica
d’avaluació:
L’anàlisi del projecte endegat i portat a
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terme per l’Escola Horitzó, així com la seva
avaluació.
Elevar a la Direcció General d’Ordenació
Educativa els informes i les propostes escaients per a la divulgació i extensió del
programa experimental o de la part d’aquest
a altres centres i el perllongament, o si fa al
cas, la finalització de l’experiència i la classificació del centre com a experimental.
Aquelles altres que li encomani la Direcció General d’Ordenació Educativa.
—4 La Comissió tècnica d’avaluació finalitzarà les tasques d’avaluació encomanades en aquesta disposició i lliurarà a la Direcció General d’Ordenació Educativa els
informes i les propostes previstos en l’article anterior abans de finalitzar el curs escolar 1998-99.
—5 La Comissió tècnica d’avaluació es regirà en el seu funcionament pel que preveu
la normativa reguladora dels òrgans col·legiats.
—6 Es faculta la Direcció General d’Ordenació Educativa per a l’execució d’aquesta
disposició.
Barcelona, 12 de maig de 1999
Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament
(99.123.023)

ANUNCI per a la licitació d’un contracte de
servei.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Gestió d’Immobles i Contractacions.
c) Número d’expedient: 0827/99.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament i instal·lació de mampares, i redistribució de les existents.
b) Lloc d’execució: edifici del carrer Casp,
15, de Barcelona, seu de la Delegació Territorial de Barcelona II (comarques).
c) Termini d’execució: 1 mes a comptar
de la data d’adjudicació.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
—4 Pressupost base de licitació
Import total: 3.745.640 ptes., equivalents
a 22.511,75 euros, IVA inclòs.
—5 Garanties
a) Provisional: es dispensa d’acord amb
l’article 36.2 de la LlCAP.
b) Definitiva: 149.825 ptes., equivalent a
900,47 euros.
—6 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Registre General del Departament d’Ensenyament.
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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.
—7 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 Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, 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 dia
hàbil següent.
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: tres 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.
—8 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.
—9 Despeses d’anuncis: seran a càrrec de
l’adjudicatari.
Barcelona, 11 de maig de 1999
Marià Morera i Goberna
Secretari general
(99.127.058)
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