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gra, sobretot, nens i nenes amb necessitats
educatives especials derivades de deficiències auditives.
Atesa la sol·licitud del centre per tal de
transformar-se en centre experimental de
règim ordinari;
Vist el funcionament d’aquest centre, i
atès que escau donar la rellevància i l’impuls adient a les experiències educatives del
centre d’educació infantil i primària El Sagrer, de Barcelona, per tal de poder prosseguir, potenciar i consolidar l’experimentació endegada, és convenient classificar el
col·legi d’educació infantil i primària El Sagrer, de Barcelona, com a centre experimental de règim ordinari (CERO), atesa la seva
trajectòria continuada en el disseny i el desenvolupament d’activitats per a l’atenció a
la diversitat en el marc de projectes de
centre, i atesa la seva dedicació específica
a la integració en l’escolarització ordinària
d’alumnes amb necessitats educatives especials derivades de diverses dificultats i,
en especial, de nens i nenes amb dificultats
auditives.
Per tot això, i a proposta de la Direcció
General d’Ordenació Educativa,

El col·legi d’educació infantil i primària
Eiximenis té implantat, de fa anys, un projecte de participació democràtica i està
desenvolupant, de manera permanent i
continuada, activitats d’aprenentatge en el
marc de projectes de coneixement de l’entorn natural, social, geogràfic i cultural, per
a l’alumant d’educació infantil i d’educació primària.
El col·legi d’educació infantil i primària Eiximenis proposa ara ampliar i aprofundir en
les experiències educatives abans citades i
també proposa incorporar-ne de noves.
Atesa la sol·licitud del centre per tal de
transformar-se en centre experimental de
règim ordinari;
Vist el funcionament de l’esmentat centre, i atès que és convenient donar la rellevància i l’impuls adient a les experiències
educatives del col·legi d’educació infantil i
primària Eiximenis, de Girona, és convenient classificar el centre d’educació infantil i
primària Eiximenis, de Girona, com a centre
experimental de règim ordinari (CERO), atesa la seva trajectòria continuada en el disseny i desenvolupament activitats d’aprenentatge en el marc de projectes de centre;
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Ordeno:

Per tot això, i a proposta de la Direcció
General d’Ordenació Educativa,

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de subministraments. (DOGC núm. 2917, de 25.6.1999). 1518

Article 1. Es transforma temporalment en
centre experimental de règim ordinari el
col·legi d’educació infantil i primària El Sagrer, de Barcelona, per un període de 5 anys
i amb efectes des del curs 1999-2000.

Ordeno:
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Article 2. En el centre es duran a terme experiències en els aspectes següents:
Atenció a la diversitat d’aprenentatge orientada als alumnes amb necessitats educatives especials, temporals i permanents.
Article 3. El centre elevarà al Departament
d’Ensenyament una memòria anual sobre el
desenvolupament de l’experimentació.
Article 4. El Departament d’Ensenyament
prendrà les mesures oportunes per proveir
aquest centre de les dotacions necessàries
per a l’aplicació dels programes, d’acord
amb la planificació i les possibilitats pressupostàries.
Barcelona, de 3 de juny 1999

ORDRE de 3 de juny de 1999, per la qual
es classifica temporalment com a centre experimental de règim ordinari el col·legi
d’educació infantil i primària El Sagrer, de
Barcelona.

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

La Llei 8/1983, de 18 d’abril, de centres
docents experimentals (DOGC núm. 322, de
22.4.1983), defineix els centres experimentals de règim ordinari (CERO) com a centres de règim general que poden desplegar,
en un o diversos cicles, cursos o àrees,
investigacions i experiències educatives determinades.

ORDRE de 3 de juny de 1999, per la qual
es classifica temporalment com a centre experimental de règim ordinari el col·legi
d’educació infantil i primària Eiximenis, de
Girona.

El col·legi d’educació infantil i primària El
Sagrer disposa d’un sòlid projecte educatiu
ben fonamentat en les teories psicopedagògiques que ha elaborat des de la reflexió
sobre la pràctica docent. Un eix vertebrador del projecte educatiu és l’atenció a la
diversitat dels alumnes, aquest centre inte-

(99.140.131)

La Llei 8/1983, de 18 d’abril, de centres
docents experimentals (DOGC núm. 322, de
22.4.1983), defineix els centres experimentals de règim ordinari (CERO) com a centres de règim general que poden desenvolupar, en un o diversos cicles, cursos o
àrees, investigacions i experiències educatives determinades.
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Article 1. Es transforma temporalment en
un centre experimental de règim ordinari el
col·legi d’educació infantil i primària Eiximenis, de Girona, per un període de 5 anys i
amb efectes des del curs 1999-2000.
Article 2. En el centre es duran a terme experiències en els aspectes següents:
Educació en els valors democràtics i
gestió participativa d’alumnes, equip docent
i pares i mares.
Integració de l’entorn geogràfic, social,
natural i cultural en un projecte global d’escola, amb la introducció de canvis i renovacions en les metodologies d’aprenentatge.
Article 3. El centre elevarà al Departament
d’Ensenyament una memòria anual sobre el
desplegament de l’experimentació.
Article 4. El Departament d’Ensenyament
prendrà les mesures oportunes per proveir
aquest centre de les dotacions necessàries
per a l’aplicació dels programes, d’acord
amb la planificació i les possibilitats pressupostàries.
Barcelona, 3 de juny de 1999
Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament
(99.140.132)

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 1999, per la
qual s’autoritza el canvi de titularitat del
centre docent privat Joan Roca, de Barcelona.

Núm. 776

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 Joan Roca, de Barcelona,
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, 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 Joan Roca, de Barcelona,
en el termes que s’especifiquen 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 tindrà efectes a partir del primer dia
del mes següent al de la data de publicació
d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
—4 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centre docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 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 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.
Barcelona, 2 de juny 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: 08008036.
Denominació: Joan Roca.
Adreça: av. Meridiana, 237-243-253.

Titular: Fernández Fernández, Maria Puy.
NIF: 37076829R.
S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser de Juan José Roca Fernández,
amb NIF 36478643E.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb 59 llocs escolars.
Educació primària: 8 unitats amb capacitat per a 200 llocs escolars.
Previsió de funcionament:
Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb 59 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capacitat per a 200 llocs escolars.

ANNEX
Comarca del Barcelonès
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08005114.
Denominació: Madre del Divino Pastor.
Adreça: c. Bailèn, 38.
Titular: Diví Pastor, Caputxines de la Mare
del.
NIF: Q0800177H.
Autorització de canvi de denominació específica que passa a ser Mare del Diví Pastor.
(99.134.124)

(99.134.125)

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 1999, per la
qual s’autoritza el canvi de denominació del
centre docent privat Madre del Divino Pastor, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la delegació territorial del Departament
d’Ensenyament pel titular del centre docent
privat Madre del Divino Pastor, de Barcelona,
en petició d’autorització de canvi de denominació específica, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat als expedients
esmentats 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’autoritzacions
dels centres docents privats,

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 1999, per la
qual s’autoritza el canvi de titularitat del
centre docent privat Escola Familiar Agrària
Campjoliu, de l’Arboç.
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 Escola Familiar Agrària
Campjoliu, de l’Arboç, 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; 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 denominació específica del centre docent privat Madre del
Divino Pastor, de Barcelona, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.
—2 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 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 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.
Barcelona, 2 de juny de 1999
Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents
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Resolc:
—1 Autoritzar el canvi de titularitat al centre docent privat Escola Familiar Agrària
Campjoliu, de l’Arboç, 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 DOGC.
—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
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nova ordenació del sistema educatiu a Catalunya.
—5 La present 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 d’aquesta Direcció General o davant
el conseller d’Ensenyament, en el termini
d’un mes comptat 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.
Barcelona, 3 de juny de 1999
Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX
Comarca del Baix Penedès
Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: L’Arboç.
Localitat: L’Arboç.
Núm. de codi: 43006290.
Denominació: Escola Familiar Agrària Campjoliu.
Adreça: ctra. 340, Km 287.
Titular: Centro de Iniciativas para la Fasa.
NIF: A41021957.
S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser de Escola Familiar Rural del
Penedès, SL, amb NIF B08843534.
Composició del centre
Autorització d’obertura
Educació secundària
Educació secundària obligatòria: 4 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars (en funcionament d’acord amb el calendari).
Formació professional de grau mitjà
Família comerç i màrqueting:
Cicle formatiu comerç, amb 1 grup amb
una capacitat per a 30 llocs escolars. En cap
cas un grup no superarà els 30 llocs escolars.
Família química
Cicle formatiu laboratori, amb 1 grup amb
una capacitat per a 30 llocs escolars. En cap
cas un grup superarà els 30 llocs escolars.
Formació professional de grau superior:
Família administració:
Cicle formatiu administració i finances,
amb 2 grups amb una capacitat per a 60
llocs escolars. En cap cas un grup superarà
els 30 llocs escolars.
Família comerç i màrqueting:
Cicle formatiu gestió comercial i màrqueting amb 1 grup amb una capacitat per a
30 llocs escolars. En cap cas un grup superarà els 30 llocs escolars.
Formació professional: primer i segon
grau amb classificació acadèmica com a
homologat amb capacitat per a 350 llocs
escolars (aquest nivell no continuarà després de la finalització del curs 1999 2000).

Ensenyaments d’FP
Primer grau:
Branca agrària, professió explotacions
agro-pecuàries.
Segon grau:
Branca agrària, especialitats jardineria, viticultura i enotècnia, i explotació agro-pecuària.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
—4 Pressupost base de licitació
Import total: 15.000.000 de ptes. (IVA inclòs), equivalents a 90.151,82 euros.

(99.138.104)

EDICTE de 3 de juny de 1999, pel qual es
notifica l’obertura del tràmit d’audiència en
un expedient disciplinari.
Atès que no ha estat possible poder practicar la notificació de l’obertura del tràmit
d’audiència en l’expedient disciplinari incoat a la funcionària docent senyora Magdalena Romero López, DNI 24.131.809, per
Resolució de data 7 de desembre de 1998
del secretari general del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
i que el darrer domicili conegut és al carrer
Font Honrada núm. 6, 3r 1a , de Barcelona,
en aplicació del que disposa 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 a la interessada que dins el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de
l’endemà de la publicació d’aquest Edicte
en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, podrà al·legar i presentar la documentació i els justificants que cregui pertinents.

—5 Garanties
a) Provisional: queda dispensada d’acord
amb l’article 36.2 de la Llei de contractes
de les administracions públiques.
b) Definitiva: 600.000 ptes., equivalent a
3.606,07 euros.
—6 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.

—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: 0958/99.

—7 Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la
publicació d’aquest Anunci al DOGC, fins a
l’hora de tancament de l’esmentat Registre, a les 14 hores. En el cas que l’últim dia
del termini sigui dissabte o festiu, es prorrogarà fins el proper 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 telegrama o telefax al Departament d’Ensenyament el mateix dia.
b) Documentació que cal 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 o a les delegacions territorials 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.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament i instal·lació de quatre centraletes telefòniques per a les delegacions territorials
de Girona, Lleida, Baix Llobregat i Vallès
Occidental.
Aquesta contractació està condicionada
a l’aprovació dels expedients de transferència de crèdit núm. 30 i 43/99.
b) Termini d’execució: 1 mes des de la
data de constitució de la garantia.

—8 Obertura de les proposicions
a) Entitat: serveis centrals del Departament d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 4 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

L’expedient disciplinari està a disposició
de la interessada a les oficines de la Inspecció de Serveis del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (Via
Augusta, núm. 202, planta 5B, 08021
Barcelona), de dilluns a divendres, en horari
de despatx.
Barcelona, 3 de juny de 1999
Salvador Escofet i Vitó
Instructor de l’expedient
(99.145.105)

ANUNCI per a la licitació d’un contracte de
subministrament.
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per correu, es comunicarà oportunament als
interessats la data d’obertura.
e) Hora: 10 h.
—9 Despeses d’anuncis: aniran a càrrec
dels adjudicataris.
Barcelona, 8 de juny de 1999
Marià Morera i Goberna
Secretari general
(99.155.023)

ORDRE de 14 de maig de 1999, de convocatòria per a la concessió d’ajuts als centres docents sostinguts amb fons públics en
els quals hi ha matriculats alumnes amb
necessitats educatives especials per a la
realització de convivències escolars durant
el curs escolar 1998-1999.
La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
determina que l’atenció a l’alumnat amb
necessitats educatives especials es regirà
pels principis de normalització i d’integració escolar i que el sistema educatiu disposarà dels recursos necessaris perquè
aquests alumnes tinguin una resposta educativa encaminada a assolir, dintre el mateix sistema, els objectius establerts amb
caràcter general per a tots els alumnes.
En virtut del que s’exposa, el Departament d’Ensenyament vol donar suport
econòmic als centres docents mitjançant
la concessió d’ajuts per tal que aquests
alumnes puguin realitzar convivències
escolars, ja que representen un mitjà educatiu enriquidor per reforçar l’autonomia
personal i social dels alumnes amb necessitats educatives especials, amb l’experimentació de situacions i vivències que els
proporciona el coneixement d’un ambient
diferent de l’habitual, i que els facilita
l’apropament a la natura i la convivència
amb els seus companys i educadors.
Per tot això, i d’acord amb el que estableixen el 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 la Llei 25/1998, de 31 de desembre,
de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, i 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;
A proposta de la Direcció General de Promoció Educativa,

Ordeno:
—1 Obrir convocatòria per a l’atorgament
d’ajuts als centres docents sostinguts amb
fons públics, per col·laborar en les despeses corresponents a la realització de convivències escolars destinades als alumnes
amb necessitats educatives especials, durant el curs escolar 1998-1999.
—2 Aprovar les bases reguladores per les
quals es regirà aquesta convocatòria, les
quals consten en l’annex d’aquesta Ordre.

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 DOGC, d’acord amb el que
preveu l’article 46 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 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, 14 de maig de 1999
Josep Xavier Hernández I Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX
Bases reguladores
—1 Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és
l’atorgament d’ajuts als centres docents
sostinguts amb fons públics, per col·laborar
en les despeses corresponents a la realització de convivències escolars destinades
als alumnes amb necessitats educatives
especials, durant el curs escolar 1998-1999.
—2 Requisits
2.1 Les convivències escolars a què es
refereix aquesta convocatòria les haurà d’organitzar l’equip educatiu corresponent
d’acord amb les necessitats específiques
dels alumnes.
2.2 La durada de les convivències no
podrà ser inferior a dos dies ni superior a
set.
2.3 Les convivències educatives hauran
de tenir lloc obligatòriament abans del dia
30 de juny de 1999.
—3 Beneficiaris
3.1 Podran sol·licitar aquests ajuts els
centres docents sostinguts amb fons públics
que durant el curs escolar 1998-99 hagin
organitzat convivències escolars destinades
als alumnes amb necessitats educatives
especials.
3.2 En el supòsit de centres privats concertats aquests hauran de tenir el document
de concert educatiu degudament formalitzat amb el Departament d’Ensenyament en
el moment de realitzar l’activitat objecte
d’aquesta convocatòria.
—4 Sol·licituds, documentació i termini
4.1 Els centres docents sol·licitaran els
ajuts mitjançant imprès normalitzat.
4.2 A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar,
amb caràcter preceptiu, la informació següent :
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a) Certificat justificatiu de la realització de
les convivències, que es formalitzarà en imprès normalitzat, en el qual s’especifiqui el
lloc i les dates en els quals s’han realitzat
les convivències i la relació dels alumnes
amb necessitats educatives especials que
hi han participat, fent constar el tipus de deficiència o disminució que pateixen.
b) Memòria de la seva realització en què
es detallin les activitats que s’han dut a
terme en relació amb el tipus de deficiència
dels alumnes, que permeti avaluar la qualitat didàctica de l’activitat realitzada.
S’hauran d’adjuntar certificats i memòries separades en el supòsit que el centre hagi
sol·licitat l’ajut per a més d’una sortida.
4.3 Les sol·licituds i els impresos normalitzats estaran a disposició dels interessats a la seu del Departament d’Ensenyament, a les seves delegacions territorials i a
Internet pàgina web de la Generalitat de
Catalunya.
4.4 Les sol·licituds s’hauran de presentar a la seu del Departament d’Ensenyament, o a les seves delegacions territorials,
ja sigui 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.
Les sol·licituds es podran presentar també a les oficines de correus, en sobre obert,
per tal que siguin datades i segellades pel
funcionari de correus abans que siguin
certificades.
4.5 El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de juliol de 1999.
4.6 Quedaran excloses les sol·licituds
d’ajuts presentades fora de termini, així com
aquelles a les quals no s’adjunti tota la
documentació sol·licitada a l’apartat 4.2 de
les bases d’aquesta convocatòria.
—5 Quantia dels ajuts
5.1 La quantitat que correspondrà a
cada sol·licitud serà proporcional al nombre d’alumnes amb necessitats educatives
especials que han participat en les convivències i al total de dies de duració d’aquestes, que no serà inferior a dos dies ni superior a set.
En aquest sentit, es computarà com a un
ajut, un dia de convivències per a cada alumne, amb el límit de dies, mínim i màxim,
establerts en el apartat anterior.
La quantitat de l’ajut s’obtindrà distribuint
el pressupost màxim fixat en el paràgraf següent, entre el nombre total de dies de
convivències que han realitzat el total
d’alumnes amb necessitats educatives especials que han participat en aquesta activitat i que en tot cas no serà superior a les
2.100 ptes./dia.
5.2 Els ajuts, fins a un import màxim de
15.000.000 ptes. (90.151,82 euros) es concediran amb càrrec al crèdit 06.05.481.04/
7 del pressupost per a 1999.
5.3 L’import de la subvenció en cap cas
serà d’una quantia superior al cost de l’activitat realitzada.
—6 Atorgament i pagament dels ajuts
6.1 Es delega en el director general de
Promoció Educativa la facultat de resoldre

Full de disposicions i actes administratius

aquesta convocatòria, d’acord amb els requisits que s’estableixen en aquesta disposició.
6.2 La resolució del director general de
Promoció Educativa de concessió o desestimació dels ajuts es notificarà als centres
docents sol·licitants i es farà pública als
taulers d’anuncis de les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament.
Contra la resolució del director general,
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
46.1mde 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 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.
En qualsevol cas, es consideraran desestimades les sol·licituds d’ajuts no resoltes per resolució expressa dins el termini de
sis mesos a comptar des de l’endemà de la
finalització del termini de presentació de
sol·licituds.
6.3 Els beneficiaris estaran obligats a facilitar tota la informació que els requereixin
els òrgans de control de l’Administració.
6.4 L’abonament de les subvencions es
farà directament als centres docents, quantitats que s’ingressaran directament al
compte corrent pel qual cada centre percep les dotacions econòmiques per a despeses de funcionament.
6.5 Els ajuts objecte d’aquesta convocatòria seran incompatibles amb la percepció d’altres de naturalesa similar atorgats per
qualsevol organisme o entitat pública.
—7 La despesa que comporta l’atorgament d’aquests ajuts no té caràcter recurrent, i en tot cas, les convocatòries futures
resten sotmeses a les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament.
(99.125.073)

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 389/
1992, de 15 d’abril, pel qual s’estableixen
els requisits mínims dels Centres que imparteixin ensenyaments artístics, i el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats;

Denominació: centre autoritzat de grau mitjà de dansa Artemis.
Adreça: passatge Cobos, 5.
Titular: Artemis Plaja Markessinis.
NIF: 39678625-Z.
Autorització d’obertura del centre autoritzat de grau mitjà de dansa Artemis, amb una
capacitat simultània per a 90 llocs escolars.

A proposta de la Direcció General de Centres Docents,

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 1999, per
la qual s’autoritza l’obertura del centre docent privat Alta Hostaleria i Turisme del
Maresme, del Masnou.

Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre autoritzat de grau mitjà de dansa que consta a
l’annex d’aquesta Resolució, en els termes
que s’hi especifiquen.
—2 Els efectes acadèmics i administratius
d’aquesta Resolució es consideren des de
l’inici del curs 1999-2000.
—3 Aquest centre impartirà l’especialitat
de dansa clàsica, dansa espanyola i dansa
contemporània, d’acord amb el que preveu
el Reial decret 1254/1997, de 24 de juliol,
pel qual s’estableixen els aspectes bàsics
del curriculum del grau mitjà dels ensenyaments de dansa, i el currículum que s’estableixi per la Generalitat de Catalunya.
—4 Aquesta Resolució s’inscriu 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 inteposar 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 la
defensa dels seus interesos.
Barcelona, 14 de maig de 1999

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 1999,
d’autorització d’obertura d’un centre autoritzat de grau mitjà de dansa de titularitat
privada.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
d’un centre autoritzat de grau mitjà de dansa de titularitat privada, en petició d’autorització d’obertura, es va instruir l’expedient
corresponent.

(99.120.054)

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX
Comarca del Tarragonès
Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Tarragona.
Localitat: Tarragona.
Codi: 43009448.
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Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Alta Hostaleria i Turisme del Maresme, del Masnou, 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; el Reial decret 777/1998,
de 30 d’abril, pel que es desenvolupen
determinats aspectes de l’ordenació de la
formació professional a l’àmbit del sistema
educatiu, 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 Alta Hostaleria i Turisme del Maresme, del Masnou, 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 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 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,
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modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,
Resolc:

Barcelona, 21 de maig de 1999
Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament
ANNEX
Comarca del Maresme
Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: el Masnou.
Localitat: el Masnou.
Núm. de codi: 08057382.
Denominació: Alta Hostaleria i Turisme del
Maresme.
Adreça: pg. Joan Carles I, s/n.
Titular: Hamelin-2, SL.
NIF: B58796434.
Autorització d’obertura del centre docent
privat Alta Hostaleria i Turisme del Maresme, del Masnou, amb efectes a partir de
l’inici del curs 1998-99.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació secundària:
Formació professional de grau mitjà: família hoteleria i turisme; cicle formatiu de cuina
amb 2 grups amb capacitat per a per a 60
llocs escolars, i cicle formatiu de serveis de
restaurant i bar amb 1 grup amb capacitat
per a 30 llocs escolars. En cap cas un grup
no superarà els 30 llocs escolars.
Formació professional de grau superior:
família hoteleria i turisme; cicle formatiu de
restauració amb 2 grups amb capacitat per
a per a 60 llocs escolars, cicle formatiu
d’agències de viatges amb 1 grup amb
capacitat per a 30 llocs escolars, i cicle
formatiu d’informació i comercialització turístiques amb 1 grup amb capacitat per a
30 llocs escolars. En cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars.
(99.127.049)

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 1999, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Closa, 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 Closa, de Barcelona,
en petició d’ampliació dels ensenyaments
de batxillerat, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat en 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

—1 Autoritzar l’ampliació d’ensenyaments
de batxillerat del centre docent privat que
consta a l’annex d’aquesta Resolució, en els
termes que s’hi especifica.
—2 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.
—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 d’aquesta Direcció General o davant
del 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.
Barcelona, 2 de juny de 1999
Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

BUP i COU: 7 unitats amb capacitat per
a 280 llocs escolars amb classificació acadèmica com homologat i autoritzar per impartir el curs d’orientació universitària.
Aquest nivell quedarà extingit a la fi del curs
1998-99.
(99.134.121)

RESOLUCIÓ de 2 de juny 1999, per la qual
s’autoritza la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Joan
Maragall, de Badalona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Joan Maragall, de
Badalona, en petició d’autorització de modificació de l’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 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’autoritzacions
dels centres docents privats,

Resolc:
ANNEX
Comarca del Barcelonès
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08014097.
Denominació: Closa.
Adreça: c. Emili Roca, 22.
Altres adreces: c. Santapau, 57.
Titular: Col. Closa, SL.
NIF: B58298092.
Autorització d’ampliació de la modalitat
de tecnologia dels ensenyaments de batxillerat, que queden amb les mateixes unitats
autoritzades, amb efectes a partir de l’inici
del curs 1999-2000.
Composició del centre a l’inici del curs 19992000
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 6 unitats de llar d’infants
amb capacitat per a 125 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb capacitat per a 300 llocs escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars. En funcionament d’acord amb el calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema
educatiu a Catalunya.
Batxillerat: 4 unitats amb capacitat per a
140 llocs escolars en les modalitats d’humanitats i ciències socials, ciències de la
naturalesa i la salut i tecnologia.
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—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Joan Maragall, de Badalona, en el termes
que s’especifica a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 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 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 en el 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.
Barcelona, 2 de juny de 1999
Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX
Comarca del Barcelonès
Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Badalona.
Localitat: Badalona.
Núm. de codi: 08034916.

Full de disposicions i actes administratius

Denominació: Joan Maragall.
Adreça: c. Indústria, 2-4.
Altres adreces: c. Sant Pere, 4, i Can Llagosta, 45.
Titular: Sánchez Morales, Francisco.
NIF: 23574459B.
Autoritzar la supressió de locals de Can
Llagosta, 45, amb efectes a partir de la fi del
curs 1996-97, i dels locals del c. Sant Pere,
4, amb efectes a partir de la fi del curs 19992000, quedant amb una capacitat màxima
simultània, per als ensenyaments de formació professional de primer i segon grau de
360 llocs escolars a la fi del curs 1996-97.
Autoritzar la supressió del nivell de formació professional de primer i segon grau
d’acord amb el calendari d’implantació de
la nova ordenació del sistema educatiu a
Catalunya.
Autoritzar l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà amb
efectes a partir de l’inici del curs 1998-99
amb els següents ensenyaments:
Família administració:
1 grup de gestió administrativa amb capacitat per a 30 llocs escolars.
Família comerç i màrqueting:
1 grup de comerç amb capacitat per a
30 llocs escolars.
Família sanitat:
1 grup de cures auxiliars d’infermeria amb
capacitat per a 30 llocs escolars.
Composició del centre a l’inici del curs
1998-99.
Autorització d’obertura
Educació secundària
Formació professional de grau mitjà:
Família administració:
cicle formatiu de gestió administrativa
amb 1 grup amb una capacitat per a 30
llocs escolars.
Família comerç i màrqueting :
cicle formatiu de comerç amb 1 grup amb
una capacitat per a 30 llocs escolars (aquest
nivell quedarà autoritzat a l’inici del curs
1999-2000).
Família sanitat:
Cicle formatiu de cures auxiliars d’infermeria amb 1 grup amb una capacitat per a
30 llocs escolars.
Formació professional
Primer i segon grau amb classificació acadèmica com a homologat amb capacitat per
a 360 llocs escolars (aquest nivell quedarà
extingit a la fi del curs 1999-2000).
Ensenyaments de FP
Primer grau:
branca administrativa i comercial, professió administrativa;
branca llar, professió jardí d’infància; branca sanitària, professió clínica.
Segon grau:
branca administrativa i comercial, especialitats hostesses de congressos i exposicions (pel règim general) i informàtica de gestió; branca llar, especialitat jardí d’infància.
(99.137.045)

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 1999, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Lope de Vega, de l’Hospitalet de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Lope de Vega, de
l’Hospitalet de Llobregat, en petició d’autorització d’obertura del nivell d’educació primària i de 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,

Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del nivell d’educació primària i de l’etapa d’educació secundària obligatòria del centre docent privat Lope de Vega, de l’Hospitalet de
Llobregat, en els termes que s’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 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 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.

Autorització d’obertura del nivell d’educació primària amb 6 unitats amb capacitat
per a 150 llocs escolars, amb efectes a partir
de l’inici del curs 1999-2000.
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, amb efectes a partir de l’inici del curs 1999-2000.
Composició del centre a l’inici del curs
1999-2000
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 75 llocs escolars, situades al c. Calderón de la Barca, 11.
Educació primària: 6 unitats amb capacitat per a 150 llocs escolars, en funcionament tots els cursos, situades al c. Floridablanca, 7-9.
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 tots els cursos, situades al c. Floridablanca, 7-9.
(99.137.044)

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 1999, per la
qual s’autoritza la conversió d’unitats del
centre docent privat Cor de Maria, de la
Bisbal d’Empordà.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament en petició
d’autorització de conversió d’unitats del
centre docent privat Cor de Maria, de la
Bisbal d’Empordà, es va instruir el corresponent expedient.
Atès que s’ha comprovat en l’esmentat
expedient 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,

Barcelona, 2 de juny de 1999
Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX
Comarca del Barcelonès
Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de codi: 08018273.
Denominació: Lope de Vega.
Adreça: c. Floridablanca, 7-9.
Titular: Arimosa, SL.
NIF: B58078908.
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Resolc:
—1 Autoritzar la conversió d’unitats al centre docent privat Cor de Maria, de la Bisbal
d’Empordà, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà en el
Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 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 114 i 115 de la Llei 30/1992,

Núm. 776

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, 2 de juny de 1999
Emili Pons Carreras
Director General de Centres Docents
ANNEX
Comarca del Baix Empordà
Delegació territorial: Girona.
Municipi: la Bisbal d’Empordà.
Localitat: la Bisbal d’Empordà.
Núm. de codi: 17000421.
Denominació: Cor de Maria.
Adreça: c. Coll i Vehí, 2.
Titular: Cor de Maria, Missioneres.
NIF: Q0800178F.
S’autoritza la conversió d’1 unitat de l’etapa d’educació infantil de parvulari amb capacitat per a 25 llocs escolars en 1 unitat
de l’etapa d’educació infantil de llar d’infants
amb capacitat per a 20 llocs escolars.
Pel que fa a la unitat de l’etapa d’educació infantil de llar d’infants que s’autoritza,
el centre està obligat a assolir els requisits
mínims corresponents als centres d’educació infantil de llars d’infants en el període de
dotze anys. En el cas que no ho faci, perdrà
la condició de centre autoritzat per impartir
l’esmentada etapa d’educació infantil de llar
d’infants.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 1 unitat de llar d’infants
amb capacitat per a 20 llocs escolars.
Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 75 llocs escolars.
Educació primària: 8 unitats amb capacitat per a 200 llocs escolars.
Previsió de funcionament:
Educació infantil: 1 unitat de llar d’infants
amb capacitat per a 20 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.
(99.134.045)

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 1999, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura de diversos centres docents privats.
Per tal de resoldre les sol·licituds presentades a les corresponents delegacions territorials del Departament d’Ensenyament
pels titulars de diversos centres docents
privats, en petició d’autorització d’ampliació de locals, d’ampliació i reducció d’unitats, d’obertura de l’etapa d’educació secundària obligatòria, de supressió del nivell
de formació professional de primer i segon
grau, i de canvi de denominació específica,
es van instruir els expedients corresponents;
Atès que s’ha comprovat als expedients
esmentats el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, re-

guladora 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 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional a l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:
—1 Autoritzar l’ampliació de locals dels
centres docents privats que consten a l’annex d’aquesta Resolució, en el termes que
per a cadascun s’hi especifica.
—2 Autoritzar l’ampliació d’unitats de
l’etapa d’educació infantil dels centres docents privats que consten a l’annex d’aquesta Resolució, en els termes que per a cadascun s’hi especifica.
—3 Autoritzar l’obertura de l’etapa d’educació secundària obligatòria dels centres docents privats que consten a l’annex d’aquesta Resolució, en els termes que per a cadascun s’hi especifica.
—4 Autoritzar la reducció d’unitats del nivell d’educació primària dels centres docents privats que consten a l’annex d’aquesta Resolució, en els termes que per a cadascun s’hi especifica.
—5 Autoritzar la supressió dels nivells de
formació professional de primer i segon
grau, dels centres docents privats que consten a l’annex d’aquesta Resolució, en els
termes que per a cadascun s’hi especifica.
—6 Autoritzar el canvi de denominació específica dels centres docents privats que
consten a l’annex d’aquesta Resolució, en els
termes que per a cadascun s’hi especifica.
—7 El nombre màxim de llocs escolars
d’aquests centres 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.
—8 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 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 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
Barcelona, 3 de juny de 1999
Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents
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ANNEX
Comarca del Vallès Occidental
Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Sabadell.
Localitat: Sabadell.
Núm. de codi: 08024650.
Denominació: Ramar.
Adreça: c. Vázquez de Mella, 3-5.
Altres adreces: Elcano, 9.
Titular: Cerramar, SA.
NIF: A08724726.
Autorització d’ampliació dels locals al c.
Guerriller Alsina, 24-26; Elcano, 7; i Elcano
17, de Sabadell, amb efectes a partir de
l’inici del curs 1998-99.
Autorització d’ampliació de 2 unitats de
parvulari de l’etapa d’educació infantil amb
capacitat per a 50 llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici del curs 1998-99.
Autorització de reducció de 4 unitats del
nivell d’educació primària amb capacitat per
a 100 llocs escolars, amb efectes a partir
de la fi del curs 1997-98.
Autorització d’obertura de l’etapa d’educació secundària obligatòria amb 4 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars, amb
efectes a partir de l’inici del curs 1998-99.
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 infantil:
6 unitats de parvulari amb capacitat per
a 150 llocs escolars.
Educació primària:
12 unitats amb capacitat per a 300 llocs
escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars. En funcionament tots els cursos.
BUP i COU:
4 unitats amb capacitat per a 160 llocs
escolars amb classificació acadèmica com
a homologat i autoritzat per impartir el curs
d’orientació universitària.
Formació professional:
Primer i segon grau amb classificació acadèmica com a homologat. Aquest nivell
quedarà extingit a la fi del curs 1999-2000.
Ensenyaments d’FP
Primer grau:
Branca delineació, professió delineant;
branca sanitària, professió clínica; branca
administrativa i comercial, professions administrativa i secretariat; branca llar, professió jardins d’infància.
Segon grau:
branca administrativa i comercial, especialitats administració i secretariat.
Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Terrassa.
Localitat: Terrassa.
Núm. de codi: 08030078.
Denominació: Egara.
Adreça: c. Sant Honorat, 3.
Titular: Liceo Egara, SA.
NIF: A08730384.

Full de disposicions i actes administratius

Autorització d’ampliació de locals al c. Dr.
Pearson, 143, de Terrassa, amb efectes a
partir de l’inici del curs 1998-99.
Autorització d’ampliació de 4 unitats de
llar d’infants de l’etapa d’educació infantil
amb capacitat per a 61 llocs escolars, amb
efectes a partir de l’inici del curs 1998-99.
Composició del centre
Autorització d’obertura
Educació infantil:
4 unitats de llar d’infants amb capacitat
per a 61 llocs escolars (situades en c. Dr.
Pearson, 143).
6 unitats de parvulari amb capacitat per
a 150 llocs escolars (3 unitats situades en
c. Sant Honorat, 3, i 3 unitats situades en
crta. de Castellar, 126).
Educació primària:
12 unitats amb capacitat per a 300 llocs
escolars (6 unitats situades en c. Sant Honorat, 3, i 6 unitats situades en crta. de
Castellar, 126).
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars. En funcionament tots els cursos (situades en av.
Barcelona, s/n, i Dr. Pearson, 163).
Comarca del Tarragonès
Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Tarragona.
Localitat: Tarragona.
Núm. de codi: 43003461.
Denominació: Tic-Tac.
Adreça: av. Lluís Companys, 12.
Titular: Contijoch Martí, M. Rosa.
NIF: 40792073D.
Autorització d’ampliació de 3 unitats de
llars d’infants de l’etapa d’educació infantil
amb capacitat per a 41 llocs escolars, amb
efectes a partir de l’inici del curs 1999-2000.
Autorització de reducció d’1 unitat de parvulari de l’etapa d’educació infantil amb capacitat per a 25 llocs escolars, amb efectes
a partir de la fi del curs 1998-99.
Composició del centre
Autorització d’obertura
Educació infantil:
3 unitats de llar d’infants amb capacitat
per a 41 llocs escolars.
3 unitats de parvulari amb capacitat per
a 75 llocs escolars.
Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Tarragona.
Localitat: Tarragona.
Núm. de codi: 43005731.
Denominació: Parálisis Cerebral.
Adreça: c. Muntanyeta S.Pere/ctra. Pallaresos Km 1.
Titular: Asoc. Pro-Centro Parálisis Cerebral.
NIF: G43026780.
Autorització de canvi de denominació específica que passa a ser de La Muntanyeta, amb efectes a partir de l’inici del curs
1998-99.
Composició del centre
Autorització d’obertura
Educació especial:
5 unitats de pedagogia terapèutica amb
capacitat per a 50 llocs escolars.
(99.138.102)

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 1999, per la
qual s’autoritza el cessament d’activitats de
la llar d’infants privada Yogui, de Vilanova
del Camí.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants privada Yogui, de Vilanova
del Camí, en petició d’autorització de cessament d’activitats, es va instruir el corresponent expedient.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits necessaris que exigeix la legislació vigent, en
concret, 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, 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,

S’autoritza el cessament d’activitats
d’aquesta llar d’infants amb efectes a partir
de l’inici del curs 1998-99.
(99.145.169)

RESOLUCIÓ d’11 de juny de 1999, per la
qual s’atribueix una nova denominació específica al col·legi d’educació infantil i primària Felip II, de Barcelona.
D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent del col·legi
d’educació infantil i primària Felip II per atribuir una nova denominació específica al centre, es va instruir l’expedient corresponent.
S’ha comprovat a l’expedient esmentat
que el centre compleix els requisits que exigeix l’article 6 de l’annex 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.
Per tot això,

Resolc:
—1 Autoritzar el cessament d’activitats de
la llar d’infants privada Yogui, de Vilanova
del Camí, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.
—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 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, 7 de juny de 1999
Josep Xavier Hernández Moreno
Conseller d’Ensenyament

Resolc:
Atribuir al col·legi d’educació infantil i
primària Felip II, amb número de codi
08002770, ubicat al c. Marné, 2, de Barcelona
(Barcelonès), la nova denominació específica
d’Àgora.
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
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, 11 de juny de 1999
P. D.

(Resolució de 19.11.1996, DOGC de
9.12.1996)

ANNEX
Comarca de l’Anoia
Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Vilanova del Camí.
Localitat: Vilanova del Camí.
Núm. de codi: 08050685.
Denominació: Yogui.
Adreça: c. Rafael de Casanovas, 2.
Titular: de Andrés Herrera, M. Belén.
NIF: 77063236B.
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Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents
(99.147.123)

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 1999, per la
qual es declaren aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procés selectiu corresponent els aspirants nomenats funciona-

Núm. 776

ris en pràctiques per la Resolució d’11 de
desembre de 1998 (DOGC núm. 2791, de
22.12.1998).
D’acord amb el que estableix la Resolució de 30 de març de 1998 (DOGC núm.
2622, de 20.4.1998), per la qual es va obrir
convocatòria de proves selectives per ingressar en cossos docents en places classificades per a funcionaris de l’institut de
formació professional Mare de Déu de
Montserrat, els aspirants han efectuat el
període de pràctiques corresponent, regulat per la Resolució de 8 de gener de 1999
(DOGC núm. 2807, de 18.1.1999).
Atès que l’esmentada Resolució de 30
de març de 1998 disposa a la base 18
que el Departament d’Ensenyament procedirà a publicar la llista definitiva de
seleccionats en el procés selectiu en
acabar la fase de pràctiques, cal fer les
declaracions escaients, tenint en compte que la comissió qualificadora, constituïda a l’empara del que disposa la Resolució de 8 de gener de 1999 (DOGC
núm. 2807, de 18.1.1999), ha avaluat i
qualificat la fase de pràctiques dels aspirants que l’han efectuada durant el curs
acadèmic 1998-1999.
Amb aquesta finalitat, d’acord amb la
proposta de la Direcció General de Recursos Humans,
Resolc:
Declarar aptes en la fase de pràctiques i
aprovats en el procés selectiu corresponent
els aspirants nomenats funcionaris en pràctiques per la Resolució d’11 de desembre
de 1998 (DOGC núm. 2791, de 2.12.1998)
i que es detallen a l’annex d’aquesta Resolució.
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 Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la 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
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, 4 de juny de 1999
Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya;

ANNEX
Cos de professors d’ensenyament
secundari.
Núm. Cognoms i nom

DNI

Anglès
001 Gallifa Boyra, M. Lourdes ..... 36966901
Biologia i geologia
001 Amorós Macau, Rosa M. ...... 39842284
Física i química
001 Pes Morer, Miguel Antonio .... 18158798
Tecnologia
001 Graells Cisteró, Ramon M. ... 36963569
002 Ruíz Radigales, Santiago ...... 36973276
003 Molina Castillo, Antonio ........ 23172872
Formació i orientació laboral
001 Alonso González, Ramiro ...... 36973182
Sistemes electrònics
001 Ordoñez Guerrero, Miguel ..... 35084568
002 Marcos Bezos, José Luis ...... 37746445
Administració d’empreses
001 Fors Morlans, Celestino ........ 17855217
(99.140.135)

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 1999, per la
qual es convoca concurs públic per a la
concessió de places per participar en un
curs de formació de professorat formador
en prevenció de patologia musculoesquelètica.
La patologia musculoesquelètica és la
primera causa de baixes per malaltia del
col·lectiu docent, tant pel que fa al total de
dies de baixa (31%) com pel que fa a les
llicències concedides (21%).
S’observa que aproximadament un 40%
de baixes per patologia musculoesquelètica ho és per patologia relacionada amb la
columna vertebral, i que la importància
d’aquesta patologia rau, no només en l’alta
freqüència de presentació, sinó també en el
fet que afecta la seva capacitat motriu. El
seu tractament és llarg, i en un gran nombre de casos significa la inhabilitació per a
la funció docent.
Un factor a tenir en compte, però, és que
en molts casos, la patologia musculoesquelètica es pot prevenir o, si més no, se’n pot
alentir la progressió donant als treballadors
la informació i formació adequada. La formació i informació són, per altra banda,
elements fonamentals per a la protecció enfront dels riscos laborals que no s’han pogut evitar.
En aquest sentit, des de la Direcció General de Recursos Humans, s’ha posat en
marxa un programa pilot de prevenció de
la patologia musculoesquelètica. Finalitzada la primera fase, d’informació i formació als claustres que participen en el
programa, s’inicia la segona fase que és
la formació de formadors, per tal de desenvolupar, en una tercera fase, la prevenció de patologia de l’esquena dins de la
formació permanent del professorat.
És per això que, en ús de les facultats
atribuïdes en l’article 12 de la Llei 13/1989,
1511

A proposta de la Direcció General de Recursos Humans,

Resolc:
—1 Convocar concurs públic per a la concessió d’un màxim de 24 places per participar en un curs de formació de professorat
formador en prevenció de patologia musculoesquelètica.
—2 El cost del curs es farà efectiu amb
c à r re c a l c o n c e p t e p re s s u p o s t a r i
19990603226098 del pressupost vigent, al
qual s’imputarà la quantitat màxima de
2.061.526 ptes. (12.390,02 euros).
—3 Contingut del curs de formació
Coneixement del cos humà de tal manera que es puguin promoure postures de
caràcter preventiu.
Identificació dels riscos derivats de l’activitat docent del professorat que afectin a
l’aparell musculoesquelètic.
Formació específica en prevenció dels riscos abans esmentats.
Facilitar eines i recursos personals i organitzatius per tal d’afavorir el nivell de
satisfacció del col·lectiu docent.
Coneixement del sistema organitzatiu dels
centres de primària i secundària.
Potenciació de les capacitats i els recursos de comunicació i de coordinació i dinamització de grups.
Elaboració del material necessari per tal
de realitzar els cursos de formació permanent del professorat.
—4 Poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris dels cossos docents
dependents del Departament d’Ensenyament que reuneixin els requisits següents:
a) Estar en possessió d’alguna d’aquestes titulacions: llicenciatura en medicina i cirurgia, diplomatura en infermeria, fisioterapeuta, especialista en educació física
(mestre, llicenciat/da).
b) Experiència pràctica i/o formació relacionada amb la patologia musculoesquelètica.
c) Experiència en comunicació en públic
(de caràcter docent, formació permanent,
dinàmica de grups, intervencions i exposicions en jornades, congressos i taules rodones; presentacions tècniques, etc.).
—5 Dates i lloc de realització
5.1 Dates:
Setembre: dies 6, 7, 8, 9, 10. Horari: de
9 a 13 hores i de 15 a 19 hores.
Octubre: dies 1, 8, 15, 22. Horari: de 15
a 19 hores.
Dies 2, 9, 16, 23. Horari: de 9 a 13 hores.
Total hores: 72
5.2 Lloc de realització:
Casal-Centre Borja
Llaseres, 30.
08190 Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).
—6 Sol·licitud d’inscripció
6.1 Qui desitgi prendre part en aquesta
convocatòria ha de presentar una sol·licitud,
segons el model que es trobarà a disposi-

Full de disposicions i actes administratius

ció de les persones interessades a la seu
central del Departament d’Ensenyament i a
les seves delegacions territorials.
6.2 La inscripció al curs és gratuïta. Les
sol·licituds per participar en el curs s’han
de presentar en el termini de 10 dies hàbils
a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya; cal adreçar—les
al director general de Recursos Humans i
es poden lliurar a la seu central del Departament d’Ensenyament, a les seves delegacions territorials o per qualsevol dels mitjans que preveu 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, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Les adreces són les següents:
Serveis Centrals (Via Augusta, 202-226,
08021 Barcelona).
Delegació Territorial de Barcelona I-ciutat
(Paral·lel, 71-73, 08004 Barcelona).
Delegació Territorial de Barcelona II-comarques (Casp, 15, 08010 Barcelona).
Delegació Territorial de Lleida (ptge. Pompeu, 4, 25006 Lleida).
Delegació Territorial de Girona (Ultònia,
13, 17002 Girona).
Delegació Territorial de Tarragona (Sant
Francesc, 7, 43003 Tarragona).
Delegació Territorial del Vallès Occidental
(Marquès de Comillas, 67-69, 08202
Sabadell).
Delegació Territorial del Baix LlobregatAnoia (Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant
Feliu de Llobregat).
—7 La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de les titulacions o certificats acreditatius de les dades professionals al·legades
en la sol·licitud.
—8 Selecció d’aspirants
La selecció d’aspirants la durà a terme la
comissió de valoració mèdica del personal
docent del Departament d’Ensenyament,
composta pels membres següents:
President: el director general de Recursos Humans o persona en qui delegui.
Vicepresident: la responsable de Salut Laboral del Departament d’Ensenyament.
Vocals: els tècnics de Salut Pública de les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament.
Secretari: un funcionari de la Direcció General de Recursos Humans, designat pel
president, amb veu i sense vot.
La comissió avaluadora seleccionarà les
persones que participaran en el curs mitjançant una anàlisi del currículum i una entrevista personal. Només seran convocats
a l’entrevista personal les persones que la
comissió avaluadora consideri adients en
acabar el procés de revisió de currículum.
L’entrevista servirà per avaluar la idoneïtat de cada aspirant a esdevenir formador o
formadora i el seu potencial de participació
i implicació en el programa.
El nombre màxim de persones seleccionades serà de 24.
—9 Llista provisional i definitiva
9.1 La comissió avaluadora elaborarà la
llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, indicant el motiu d’exclusió, que es
publicarà als taulers d’anuncis de la seu
central del Departament d’Ensenyament i de
les seves delegacions territorials.

Contra aquesta llista provisional es podran
presentar reclamacions davant la comissió
d’avaluació en el termini de 10 dies hàbils a
comptar de l’endemà de la seva publicació.
9.2 Revisades les reclamacions, la comissió avaluadora confeccionarà la llista
definitiva d’aspirants admesos i exclosos,
que es farà pública als taulers d’anuncis de
la seu central del Departament d’Ensenyament i de les seves delegacions territorials.
Contra la llista definitiva, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació, 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.
—10 Les persones seleccionades per fer
el curs estan obligades a facilitar tota la
informació requerida pels òrgans de control
de l’Administració.
—11 Un cop acabat el curs, les persones
que l’hagin superat constituiran un o més
grups de treball i en reunions periòdiques
revisaran i actualitzaran els continguts, les
metodologies i els materials didàctics dels
cursos de formació.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu corresponent, en el termini de
2 mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que disposa 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 el conseller d’Ensenyament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons 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.

proveir llocs de treball a la inspecció d’ensenyament i als cossos docents d’ensenyaments secundaris convocat per la Resolució de 5 de novembre de 1998 (DOGC núm.
2765, de 13.11.1998).
Feta la revisió de la relació de llocs de treball vacants publicada per la Resolució
abans esmentada, i d’acord amb el que
estableix l’article 1.2 de la Resolució de 5
de novembre de 1998, correspon modificar
la Resolució de 26 d’abril de 1999 pel que
fa a determinades places.
En conseqüència,
Resolc:
—1 Modificar la Resolució de 26 d’abril de
1999, per la qual s’aproven i es fan públiques les vacants definitives corresponents
al concurs de trasllats per proveir llocs de
treball a la inspecció d’ensenyament i als
cossos docents d’ensenyaments secundaris convocat per la Resolució de 5 de novembre de 1998, d’acord amb l’annex
d’aquesta Resolució.
—2 D’acord amb el que estableix l’article
1.2 de la Resolució de 5 de novembre de
1998 abans esmentada, aquesta modificació respon a motius de planificació educativa.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
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 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 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, 17 de juny de 1999

Barcelona, 10 de juny de 1999
Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament
(99.159.026)

Estanislau Saló de la Iglesia
Director general de Recursos Humans
ANNEX

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 1999, de
modificació de la Resolució de 26 d’abril de
1999, per la qual s’aproven i es fan públiques les vacants definitives corresponents al
concurs de trasllats per proveir llocs de treball a la inspecció d’ensenyament i als cossos docents d’ensenyaments secundaris.
Per la Resolució de 26 d’abril de 1999
(DOGC núm. 2879, de 30.4.1999) es van
aprovar i fer públiques les vacants definitives
corresponents al concurs de trasllats per
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Modificació de vacants de cossos docents
d’ensenyaments secundaris
C = codi de l’especialitat; V = nombre de vacants.

C Nom de l’especialitat
Delegació territorial de Barcelona II
(comarques)

V

A la pàgina 5741
Zona de desplaçament: 080155 Badalona.
Municipi: 08015 Badalona.
08044995 IES Barres i Ones.
051 Llengua catalana i literatura ........... 0

Núm. 776

C Nom de l’especialitat
V
A la pàgina 5743
Zona de desplaçament: 081015 l’Hospitalet
de Llobregat.
Municipi: 08101 l’Hospitalet de Llobregat.
08052918 IES Bisbe Berenguer.
011 Anglès ............................................. 0

Delegació territorial
del Baix Llobregat-Anoia
A la pàgina 5745
Zona de desplaçament: 080735 Cornellà de
Llobregat.
Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat.
08041374 IES La Mallola.
009 Dibuix .............................................. 0
A la pàgina 5746
Zona de desplaçament: 081145 Martorell.
Municipi: 08114 Martorell.
08020620 IES Pompeu Fabra.
007 Física i química ............................... 0

alumnes un tractament equivalent al que
s’atorga als dels altres nivells educatius que
s’extingeixen.
Per tal de donar resposta a aquesta necessitat, la Resolució de 16 de març de
1999 de la Direcció General de Ordenació
Educativa, per la qual es donen instruccions relatives a la compleció d’estudis de la
Llei 14/1970, de 4 d’agost, general d’educació (BUP, COU i FP), i a la tramitació dels
títols corresponents, modificada per la Resolució de 27 de maig de 1999, preveu que
els alumnes que han cursat el COU, han
aprovat almenys una assignatura i en tenen
de pendents, puguin completar aquests
estudis fins a l’acabament del curs 20002001.
Aquesta Resolució té com a finalitat donar instruccions relatives a la matriculació
d’aquests alumnes que tenen assignatures
del curs d’orientació universitària pendents.
Per tot això, en ús de les atribucions que
em confereix la normativa vigent,

Resolc:
Delegació territorial de Girona
A la pàgina 5750
Zona de desplaçament: 171145 Olot.
Municipi: 17114 Olot.
17002387 IES Montsacopa.
009 Dibuix .............................................. 0

Delegació territorial de Tarragona
A la pàgina 5753
Zona de desplaçament: 430865 Montblanc.
Municipi: 43054 l’Espluga de Francolí.
43006617 IES Joan Amigó i Callau.
006 Matemàtiques ................................. 0
(99.162.082)

RESOLUCIÓ d’11 de juny de 1999, per la
qual es donen instruccions per a la matrícula dels alumnes en el curs d’orientació
universitària.
D’acord amb 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, el curs escolar 199899 és l’últim en què s’ha impartit amb caràcter general el curs d’orientació universitària.
Ara bé, atesa l’existència d’alumnes que
han cursat el COU sense haver superat totes
les seves assignatures, es planteja la necessitat de dictar una disposició que reguli la
situació transitòria d’aquests alumnes que
els permeti acabar els estudis d’acord amb
el pla d’estudis que s’extingeix, sens perjudici de la possibilitat d’incorporar-se als
nous ensenyaments, per tal d’evitar el perjudici que implicaria la incorporació al segon curs de batxillerat amb l’obligació de
cursar-lo íntegrament, i donar a aquests

Article 1. Els alumnes que hagin cursat els
ensenyaments del curs d’orientació universitària durant el curs 1998-99 o anteriors i
que com a mínim n’hagin aprovat una assignatura es podran matricular de les assignatures soltes pendents del COU per al curs
1999-2000.
Aquests alumnes podran completar el
COU d’acord amb les condicions que estableix l’apartat 3.2 de l’annex de la Resolució de 16 de març de 1999 de la Direcció
General d’Ordenació Educativa, per la qual
es donen instruccions relatives a la compleció d’estudis de la Llei 14/1970, de 4
d’agost, general d’educació (BUP, COU i FP)
i a la tramitació dels títols corresponents,
publicada al Full de Disposicions del Departament d’Ensenyament núm. 759, de març
de 1999, modificada per la Resolució de 27
de maig de 1999 de la Direcció General
d’Ordenació Educativa.
Article 2. Es prorroga fins a la fi del curs
acadèmic 2000-2001 l’autorització per
matricular-se d’assignatures soltes del curs
d’orientació universitària en els centres
docents públics i privats que tenen autorització vigent per a aquests ensenyaments
durant el curs escolar 1998-99.
Article 3. S’estableix un període extraordinari per a la matrícula dels alumnes al curs
d’orientació universitària entre els dies 10 i
30 de setembre de 1999, ambdós inclosos.
Article 4. Els alumnes que no s’hagin
matriculat en el curs d’orientació universitària en el curs acadèmic 1998-99 només
podran formalitzar la matricula per completar aquests ensenyaments a l’ICESD.
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
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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
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, 11 de juny de 1999
Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents
(99.161.021)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 1999, per la
qual s’aproven les normes de preinscripció
i matriculació al primer nivell d’ensenyament
d’idiomes per als alumnes de les EOI per al
curs 1999-2000.
La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
indica al seu article 50 que els ensenyaments d’idiomes que s’imparteixen a les
escoles oficials tenen consideració d’ensenyaments de règim especial.
La Llei 29/1981, de 24 de juny, de classificació de les escoles oficials d’idiomes i
ampliació de les plantilles del seu professorat, indica que l’ensenyament d’idiomes a
les escoles oficials es desenvoluparà en dos
nivells.
El primer nivell anirà dirigit a proporcionar
als alumnes el coneixement de la llengua elegida, en la seva comprensió i expressió oral
i escrita. El segon nivell, de caràcter terminal, tindrà com a finalitat la capacitació dels
alumnes per a l’exercici de les professions
de traductor, intèrpret consecutiu o simultani o qualsevol altre que, fonamentada en
el domini específic d’un idioma, sigui aprovada pel Govern.
El Decret 72/1996, de 5 de març, pel
qual s’estableix el règim d’admissió
d’alumnes en els centres docents sostinguts amb fons públics, modificat pel Decret 53/1997, de 4 de març, regula l’accés a les escoles oficials d’idiomes.
Per tal de regular l’admissió d’alumnes al
primer nivell dels ensenyaments d’idiomes
impartits per les escoles oficials d’idiomes
de Catalunya,
Resolc:
Article 1. Àmbit d’aplicació
Aquesta Resolució regula el procés de
preinscripció i matriculació del primer nivell
de l’ensenyament d’idiomes impartit a les
escoles oficials d’idiomes de Catalunya.
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Article 2. Oferta de places escolars
2.1 Abans de l’inici del període de preinscripció, la corresponent delegació territorial del Departament d’Ensenyament comunicarà a cada escola oficial d’idiomes de
la seva demarcació el nombre de grups a
oferir de cadascun dels idiomes que imparteix i la seva durada, ordinària o semiintensiva.
El nombre de places escolars de cada
grup serà de 30.
2.2 Determinació de vacants
El nombre de vacants de cada grup serà
el que resulti de deduir del nombre de llocs
de cada grup la reserva corresponent als
alumnes procedents del curs anterior i als
alumnes repetidors del mateix centre.
La direcció de l’escola oficial d’idiomes
farà públic, al tauler d’anuncis del centre, el
nombre de places vacants de cada idioma
i nivell abans d’acabar el període de preinscripció.
Pel que fa al concepte d’alumnes repetidors, les escoles oficials d’idiomes poden
establir criteris interns per regular el règim
de repetició dels alumnes oficials, que en
tot cas hauran de permetre a qualsevol
alumne cursar com a mínim dos cursos de
cadascun dels que preveu l’actual pla d’estudis, i preveure mecanismes per mitjà dels
quals es pugui autoritzar excepcionalment
la repetició en règim oficial a alumnes que
ho demanin raonadament quan ja han superat el nombre màxim de cursos que l’escola permet repetir amb caràcter general.
Article 3. Característiques del centre
La direcció del centre haurà de fer públiques les característiques específiques del
centre respecte als aspectes següents:
a) Idiomes que imparteix.
b) Oferta de serveis diferents de l’ensenyament reglat dels idiomes.
c) Horaris d’impartició de les classes.
Article 4. Condicions dels alumnes
Per accedir als ensenyaments de les escoles oficials d’idiomes serà requisit imprescindible haver cursat el primer cicle de l’ensenyament secundari obligatori o tenir el títol
de graduat escolar o el certificat d’escolaritat o d’estudis primaris.
Article 5. Sol·licituds
5.1 Preinscripció
Les preinscripcions es formalitzaran en
l’imprès oficial de sol·licitud que facilitaran
gratuïtament els centres i que haurà d’incloure, com a mínim, la informació que figura a l’annex d’aquesta Resolució.
La sol·licitud de preinscripció es presentarà en el centre al qual es vol accedir en
primer lloc.
La presentació de sol·licituds en més
d’una escola comporta la pèrdua total dels
drets d’elecció de centre.
A la sol·licitud cal adjuntar la documentació que acrediti els requisits indicats a l’article 16.1 del Decret 72/1996, de 5 de març,
pel qual s’estableix el règim d’admissió
d’alumnes en els centres sostinguts amb
fons públics.
La puntuació obtinguda com a resultat de
l’aplicació del barem corresponent als criteris prioritaris restarà inalterable durant tot
el procés d’admissió.

Els directors trametran les sol·licituds no
admeses a la comissió d’escolarització prevista a l’article 6 d’aquesta Resolució per a
la seva redistribució, si s’escau.
L’escola oficial que rebi la sol·licitud lliurarà a cada sol·licitant un resguard numerat, datat i segellat que acrediti la seva
petició. A aquest efecte, les escoles numeraran de forma correlativa les sol·licituds de
preinscripció per idiomes i cursos, o per
idiomes i proves de nivell de cicle.
No es podrà percebre cap quantitat pel
concepte de preinscripció.
5.2 Proves de nivell
Abans de l’inici del període de preinscripció cada escola oficial farà públiques al tauler d’anuncis del centre les dates en què es
realitzaran les proves de nivell previstes a
l’article 16.2 de l’esmentat Decret 72/1996,
de 5 de març, per als alumnes que vulguin
accedir a segon, tercer, quart o cinquè curs
de l’idioma sol·licitat.
5.3 Priorització de les sol·licituds
Quan el nombre de sol·licituds d’admissió per a un determinat idioma i centre sigui
superior al nombre de vacants ofertes, les
sol·licituds es valoraran d’acord amb el que
preveu l’article 16 del Decret 72/1996, de 5
de març, esmentat, a l’efecte de prioritzarles.
5.4 Publicitat i reclamacions
En un termini màxim de dos dies a partir
de la finalització del període de preinscripció, la direcció del centre farà pública la
relació de sol·licituds amb el barem corresponent al tauler d’anuncis del centre.
S’obrirà un termini màxim de tres dies hàbils de presentació de reclamacions davant
la mateixa escola oficial d’idiomes. La direcció del centre resoldrà les reclamacions
presentades l’endemà de la finalització del
seu termini de presentació. Només s’atendran les reclamacions que s’efectuïn dins
del període establert.
Acabat el període de resolució de reclamacions es farà pública la relació provisional
d’alumnes admesos al tauler d’anuncis de
l’escola.
5.5 El mateix dia de la publicació de l’esmentada relació, les escoles oficials d’idiomes faran arribar a la comissió d’escolarització la documentació següent:
Relació de vacants per cursos i cicles.
Còpies valorades de les relacions d’alumnes, si escau, que s’hagin fet públiques al
tauler d’anuncis del centre.
Sol·licituds dels alumnes pendents d’assignació d’idioma i de centre.

Article 6. Comissió d’escolarització de les
escoles oficials d’idiomes
6.1 D’acord amb l’article 7 del Decret
72/1996, de 5 de març, els delegats territorials del Departament d’Ensenyament disposaran que es constitueixi, al seu àmbit
territorial, una comissió d’escolarització de
les escoles oficials d’idiomes, si s’escau.
Cada comissió d’escolarització estarà
constituïda pels membres següents:
Un inspector d’ensenyament designat pel
corresponent delegat territorial del Departament d’Ensenyament que en serà el president i a qui correspondrà la direcció tècnica de tot el procés.
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El director d’una escola oficial d’idiomes,
a proposta dels directors de les escoles
oficials d’idiomes en l’àmbit de la delegació
territorial.
Un representant de l’ajuntament del municipi on hi hagi una escola oficial d’idiomes,
a proposta d’aquest ajuntament.
Un representant dels alumnes que sigui
membre del consell escolar d’una de les
escoles oficial d’idiomes.
El delegat territorial prendrà les mesures
escaients per a la creació i constitució de
les comissions, i designarà els membres de
la comissió d’escolarització que han de ser
proposats pels sectors implicats en el cas
que no es formuli aquesta proposta.
Els membres de la comissió d’escolarització seran nomenats pel delegat territorial
corresponent del Departament d’Ensenyament. La comissió d’escolarització designarà el secretari d’entre els seus membres.
Cal que es creï la comissió d’escolarització i se’n nomenin els membres abans de la
finalització del període de preinscripció.
6.2 Rebuda la documentació procedent
dels centres, les comissions d’escolarització realitzaran les tasques següents:
a) Analitzar i sistematitzar la documentació relativa a cada escola del seu àmbit.
b) Estudiar les sol·licituds no ateses en
primera instància i distribuir-les amb la puntuació obtinguda segons el barem.
c) Comunicar el resultat de la distribució
a les escoles afectades, a fi que el consell
escolar corresponent pugui procedir a la
publicació de la relació definitiva d’alumnes
admesos.
d) Pel que fa a les sol·licituds tramitades
d’acord amb el procediment general d’admissió d’alumnes, totes aquestes tasques
s’hauran d’haver realitzat en un termini
màxim de deu dies des de la finalització del
període de recepció de la documentació de
les escoles de la zona.
Article 7. Relació definitiva d’alumnes admesos
Quan les comissions d’escolarització hagin finalitzat el procés d’assignació de llocs
escolars, cada escola oficial d’idiomes haurà de fer pública al seu tauler d’anuncis la
relació d’alumnes admesos definitivament al
centre i la plaça escolar assignada als alumnes no admesos a resultes de les corresponents acreditacions acadèmiques, quan sigui procedent. Aquesta relació es farà pública
l’endemà de rebre el corresponent comunicat de la comissió d’escolarització.
Contra la relació definitiva d’alumnes admesos es pot interposar recurs d’alçada
davant el delegat territorial del Departament
d’Ensenyament, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la data en què
es faci publica la relació esmentada. La resolució del recurs exhaureix la via administrativa.
Article 8. Matriculació
Les escoles oficials d’idiomes faran pública al tauler d’anuncis la documentació
que cal aportar per a la formalització de la
matrícula. En el moment de formalitzar la
matriculació els alumnes faran efectiu l’import de matriculació que estigui vigent.

Núm. 776

En qualsevol cas l’alumne haurà d’acreditar documentalment abans de matricularse que reuneix les circumstàncies al·legades
a la sol·licitud de preinscripció. La no presentació en la manera escaient d’algun dels
documents suposarà la pèrdua de l’opció
de matrícula. La falsificació o ocultació de
dades en relació amb les condicions de la
sol·licitud comporta la pèrdua dels drets de
matriculació en qualsevol moment del curs,
sens perjudici de la responsabilitat en què
s’hagi pogut incórrer.
Finalitzat aquest procés, les escoles oficials d’idiomes trametran un informe al delegat territorial corresponent del Departament
d’Ensenyament que inclourà una valoració de
tot el procés i de les xifres d’alumnes admesos en cadascun dels idiomes i cursos i una
certificació de la direcció del centre on s’acrediti la correcta observança de les normes
d’admissió d’alumnes al centre, i també, en
cas que n’hi hagi, els incidents que s’hagin
produït, les causes que els han generat i les
solucions que s’han adoptat.
Els alumnes que no es matriculin segons
el calendari establert perdran el dret a la
seva plaça i quedarà acumulada a les possibles vacants.
Article 9. Calendari d’actuacions
El període de preinscripció per a l’admissió d’alumnes a les escoles oficials d’idiomes serà de cinc dies hàbils, entre els dies
2 i 9 de setembre de 1999.
El període de matriculació per als alumnes de les escoles oficials d’idiomes no
acabarà més tard del 24 de setembre de
1999.
A continuació, si s’escau, s’obrirà un període extraordinari de matrícula, segons el
que disposi la delegació territorial d’ensenyament corresponent.
Cada escola oficial d’idiomes notificarà a
la corresponent delegació territorial el calendari detallat d’actuacions administratives
en relació amb el procés de preinscripció i
matriculació no més tard del 25 de juny de
1999.
La delegació territorial corresponent notificarà a la corresponent escola oficial d’idiomes, si s’escau, les modificacions que cal
introduir al calendari d’actuacions no més
tard del 2 de juliol de 1999.
Cada escola oficial d’idiomes farà públic
al tauler d’anuncis del centre el calendari
d’actuacions administratives no més tard del
9 de juliol de 1999.
En cas que l’escola oficial d’idiomes ofereixi places en horari de durada semiintensiva, el procés de sol·licitud i matrícula corresponent al segon període es realitzarà
entre el 17 de gener i el 4 de febrer del
2000.
La data d’inici de curs a les escoles oficials d’idiomes serà la que indica l’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 (DOGC
núm. 2886, d’11.5.1999)
Article 10. Als efectes de dirimir les situacions d’empat que preveu l’article 16.3 del
Decret 72/1996, de 5 de març, cada EOI
efectuarà un sorteig públic en el lloc i hora
que, amb una antelació mínima de 48 ho-

res, s’haurà fet públic al tauler d’anuncis del
centre.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant d’aquesta Direcció 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.

les competències següents, amb excepció
de les competències que en l’article 6
d’aquesta Resolució es deleguen en els/les
delegats/ades territorials:...”.

Barcelona, 14 de juny de 1999

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractació i Inversions, Secció
de Contractació d’Equipaments i Serveis.
c) Número d’expedient: 62/99.

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX
—1 Dades de l’alumne
Cognoms i nom.
Data de naixement.
Número del document nacional d’identitat.
Adreça, telèfon, localitat, municipi i codi
postal.
Cognoms i nom dels pares o tutors, si és
menor d’edat.
Centre d’ensenyament de règim ordinari
on està escolaritzat en el moment de la preinscripció.
—2 Dades dels estudis a cursar
Centre per al qual sol·licita la preinscripció.
Idioma i curs al qual es preinscriu.
Idioma estranger cursat en ensenyaments
de règim general.
Primer idioma.
Segon idioma.
(99.159.022)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
de 13 de maig de 1999, de delegació de
competències del secretari general en diversos òrgans del Departament d’Ensenyament
(DOGC núm. 2904, pàg. 7663, de 7.6.1999).
Havent-se observat una errada al text original de l’esmentada Resolució, tramès al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
i publicat al núm. 2904, pàg. 7663, de
7.6.1999, se’n detalla l’oportuna correcció:
A la pàgina 7664, on diu:
“Article 1
”Delegar en el director general de Recursos Humans, en relació amb el personal del
Departament d’Ensenyament, l’exercici de
les competències següents, amb excepció
de les competències que en l’article 2
d’aquesta Resolució es deleguen en els/les
delegats/ades territorials:...”,
ha de dir:
“Article 1
”Delegar en el director general de Recursos Humans, en relació amb el personal del
Departament d’Ensenyament, l’exercici de
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Barcelona, 11 de juny de 1999
Marià Morera i Goberna
Secretari general
(99.161.022)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de subministraments.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament de material d’informàtica pels cicles
formatius amb destinació als centres docents públics de Catalunya, segons annex
del plec de clàusules administratives particulars.
b) Termini d’execució: 45 dies a partir de
la data de comunicació de l’adjudicació.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent, segons l’article 72
de la LCAP.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
-4

Pressupost de licitació
Import total: 347.211.600 ptes. (IVA inclòs), equivalent a 2.086.783,74 euros.
—5 Garanties
Provisional: el 2% de l’import de licitació.
Definitiva: 4% de l’import de licitació dels
lots adjudicats.
—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Contractació i Inversions, Secció de Contractació d’Equipaments i Serveis.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 3 C.
c) Localitat: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93 400.69.00, exts. 37583759-3760.
e) Telefax: 93 400.69.77- 400.69.81.
f) Data límit d’obtenció de documents i
informació: 17 d’agost de 1999.
—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 27 d’agost
de 1999. Es fa constar que si l’últim dia del
termini festiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2, 7.3 i 7.4 del
plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre general del Departament
d’Ensenyament o a les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament.
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Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis de les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
durant el mateix dia.
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.
—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Contractació i Inversions, Secció de Contractació d’Equipaments i Serveis.
b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.
c) Data: 3 de setembre de 1999.
d) Hora: 10 h.
—9 Despeses d’anunci: l’import de l’Anunci
anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
—10 Presentació de mostres: d’acord
amb les instruccions que donarà la Secció
de Contractació d’Equipaments i Serveis.
—11 Data de tramesa de l’Anunci al Diari
Oficial de les Comunitats Europees: 4 de
juny de 1999.
Barcelona, 4 de juny de 1999
Marià Morera i Goberna
Secretari general
(99.160.011)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de subministraments.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractació i Inversions, Secció
de Contractació d’Equipaments i Serveis.
c) Número d’expedient: 79/99.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament de material per al cicle formatiu d’edificació i obra civil amb destinació als centres docents públics, segons l’annex del plec
de clàusules administratives particulars.
b) Termini d’execució: 45 dies a partir de
la data de comunicació de l’adjudicació.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent, segons l’article 72
de la Llei de contractes de les administracions públiques.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 7.323.000 ptes. (IVA inclòs),
equivalent a 44.012,12 euros.
—5 Garanties
Provisional: es dispensa, d’acord amb
l’article 36.2 de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

Definitiva: 4% de l’import de licitació dels
materials adjudicats.
—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Contractació i Inversions, Secció de Contractació d’Equipaments i Serveis.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta
3 C.
c) Localitat: Barcelona 08021.
d) Telèfon: (93) 400.69.00, exts. 37583759-3760.
e) Telefax: (93) 400.69.77-400.69.81.
—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al DOGC i/o al
BOE. Es fa constar que si l’últim dia del
termini és festiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2, 7.3 i 7.4 del
plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre general del Departament
d’Ensenyament o a les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis de les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
durant el mateix dia.
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.
—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Contractació i Inversions, Secció de Contractació d’Equipaments i Serveis.
b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.
c) Data: 7 dies després de la finalització
del termini de presentació de proposicions.
d) Hora: 10 h.
—9 Despeses d’anunci: l’import de l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
—10 Presentació de mostres: no serà necessària la presentació de mostres. Alternativament cal presentar catàleg àmpliament
documentat, amb especificació concreta del
model que s’ofereix i perfectament identificable.
Barcelona, 9 de juny de 1999
Marià Morera i Goberna
Secretari general
(99.162.127)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de subministraments.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
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b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractació i Inversions, Secció
de Contractació d’Equipaments i Serveis.
c) Número d’expedient: 54/99.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament de material per al cicle formatiu d’activitats físiques i esportives amb destinació
als centres docents públics, segons l’annex
del plec de clàusules administratives particulars.
b) Termini d’execució: 45 dies a partir de
la data de comunicació de l’adjudicació.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent, segons l’article 72
de la Llei de contractes de les administracions públiques.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 7.158.000 ptes. (IVA inclòs),
equivalent a 43.020,45 euros.
—5 Garanties
Provisional: es dispensa, d’acord amb
l’article 36.2 de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
Definitiva: 4% de l’import de licitació dels
materials adjudicats.
—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Contractació i Inversions, Secció de Contractació d’Equipaments i Serveis.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta
3 C.
c) Localitat: Barcelona 08021
d) Telèfon: (93) 400.69.00, exts. 37583759-3760.
e) Telefax: (93) 400.69.77 - 400.69.81
—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al DOGC i/o al BOE.
Es fa constar que si l’últim dia del termini és
festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2, 7.3 i 7.4 del
plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre general del Departament
d’Ensenyament o a les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis de les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
durant el mateix dia.
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.
—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Contractació i Inversions, Secció de Contractació d’Equipaments i Serveis.
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b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.
c) Data: 7 dies després de la finalització
del termini de presentació de proposicions.
d) Hora: 10 h.
—9 Despeses d’anunci: l’import de l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
—10 Presentació de mostres: no serà necessària la presentació de mostres. Alternativament cal presentar catàleg àmpliament
documentat, amb especificació concreta del
model que s’ofereix i perfectament identificable.
Barcelona, 9 de juny de 1999
Marià Morera i Goberna
Secretari general
(99.162.140)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de subministraments.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractació i Inversions, Secció
de Contractació d’Equipaments i Serveis.
c) Número d’expedient: 83/99.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament de material per al cicle formatiu de
fusta i moble amb destinació als centres
docents públics, segons l’annex del plec de
clàusules administratives particulars.
b) Termini d’execució: 45 dies a partir de
la data de comunicació de l’adjudicació.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent, segons l’article 72
de la Llei de contractes de les administracions públiques.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 14.363.000 ptes. (IVA inclòs),
equivalent a 86.323,37 euros.
—5 Garanties
Provisional: es dispensa, d’acord amb
l’article 36.2 de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
Definitiva: 4% de l’import de licitació dels
materials adjudicats.
—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Contractació i Inversions, Secció de Contractació d’Equipaments i Serveis.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta
3 C.
c) Localitat: Barcelona 08021.
d) Telèfon: (93) 400.69.00, ext. 37583759-3760.
e) Telefax: (93) 400.69.77 - (93) 400.69.81.
—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies natu-

rals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al DOGC i/o al BOE. Es
fa constar que si l’últim dia del termini és
festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2, 7.3 i 7.4 del
plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre general del Departament
d’Ensenyament o a les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis de les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament.
Les proposicions també es podran trametre per correus dins el termini d’admissió.
En aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus
i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax o telegrama durant el mateix dia.
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.
—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Contractació i Inversions, Secció de Contractació d’Equipaments i Serveis.
b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.
c) Data: 7 dies després de la finalització
del termini de presentació de proposicions.
d) Hora: 10 h.
—9 Despeses d’anunci: l’import de l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
—10 Presentació de mostres: no serà necessària la presentació de mostres. Alternativament cal presentar catàleg àmpliament
documentat, amb especificació concreta del
model que s’oferta i perfectament identificable.
Barcelona, 14 de juny de 1999
Marià Morera i Goberna
Secretari general
(99.162.128)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de subministraments.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractació i Inversions, Secció
de Contractació d’Equipaments i Serveis.
c) Número d’expedient: 90/99.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament de material per al cicle formatiu de
manteniment i serveis a la producció amb
destinació als centres docents públics, segons l’annex del plec de clàusules administratives particulars.
b) Termini d’execució: 45 dies a partir de
la data de comunicació de l’adjudicació.
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—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent, segons l’article 72
de la Llei de contractes de les administracions públiques.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 28.549.000 ptes. (IVA inclòs),
equivalent a 171.582,95 euros.
—5 Garanties
Provisional: es dispensa, d’acord amb
l’article 36.2 de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
Definitiva: 4% de l’import de licitació dels
materials adjudicats.
—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Contractació i Inversions, Secció de Contractació d’Equipaments i Serveis.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 3 C.
c) Localitat: Barcelona 08021
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 37583759-3760.
e) Telefax: 93.400.69.77, 93.400.69.81
—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i/o al BOE. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és festiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2, 7.3 i 7.4 del
plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament
d’Ensenyament o a les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis de les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
durant el mateix dia.
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.
—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Contractació i Inversions, Secció de Contractació d’Equipaments i Serveis.
b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.
c) Data: 7 dies després de la finalització
del termini de presentació de proposicions.
d) Hora: 10 h.
—9 Despeses d’anunci: l’import de l’Anunci
serà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
—10 Presentació de mostres: no serà necessària la presentació de mostres. Alternativament cal presentar catàleg àmpliament
documentat, amb especificació concreta del
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model que s’oferta i perfectament identificable.
Barcelona, 15 de juny de 1999
Marià Morera i Goberna
Secretari general
(99.162.131)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de subministraments.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractació i Inversions, Secció
de Contractació d’Equipaments i Serveis.
c) Número d’expedient: 56/99.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament de material per al cicle formatiu d’activitats agràries amb destinació als centres
docents públics, segons l’annex del plec de
clàusules administratives particulars.
b) Termini d’execució: 45 dies a partir de
la data de comunicació de l’adjudicació.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent, segons l’article 72
de la Llei de contractes de les administracions públiques.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 4.222.000 ptes. (IVA inclòs),
equivalent a 25.374,73 euros.
—5 Garanties
Provisional: es dispensa, d’acord amb
l’article 36.2 de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
Definitiva: 4% de l’import de licitació dels
materials adjudicats.
—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Contractació i Inversions, Secció de Contractació d’Equipaments i Serveis.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 3 C.
c) Localitat: Barcelona 08021
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 37583759-3760.
e) Telefax: 93.400.69.77, 400.69.81
—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al DOGC i/o al BOE.
Es fa constar que si l’últim dia del termini és
festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2, 7.3 i 7.4 del
plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament
d’Ensenyament o a les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis de les

delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
durant el mateix dia.
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.
—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Contractació i Inversions, Secció de Contractació d’Equipaments i Serveis.
b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.
c) Data: 7 dies després de la finalització
del termini de presentació de proposicions.
d) Hora: 10 h.
—9 Despeses d’anunci: l’import de l’Anunci serà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
—10 Presentació de mostres: no caldrà la
presentació de mostres. Alternativament cal
presentar catàleg ampliament documentat,
amb especificació concreta del model que
s’oferta i perfectament identificable.
Barcelona, 15 de juny de 1999
Marià Morera i Goberna
Secretari general
(99.162.132)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de subministraments.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractació i Inversions, Secció
de Contractació d’Equipaments i Serveis.
c) Número d’expedient: 89/99.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament de material per al cicle formatiu de
sanitat amb destinació als centres docents
públics, segons l’annex del plec de clàusules administratives particulars.
b) Termini d’execució: 45 dies a partir de
la data de comunicació de l’adjudicació.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent, segons l’article 72
de la Llei de contractes de les administracions públiques.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 26.419.150 ptes. (IVA inclòs),
equivalent a 158.782,29 euros.
—5 Garanties
Provisional: es dispensa, d’acord amb
l’article 36.2 de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
Definitiva: 4% de l’import de licitació dels
materials adjudicats.
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—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Contractació i Inversions, Secció de Contractació d’Equipaments i Serveis.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 3 C.
c) Localitat: Barcelona 08021.
d) Telèfon: (93) 400.69.00, exts. 37583759-3760.
e) Telefax: (93) 400.69.77 - 400.69.81.
—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al DOGC i/o al BOE.
Es fa constar que si l’últim dia del termini és
festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2, 7.3 i 7.4 del
plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre general del Departament
d’Ensenyament o a les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis de les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
durant el mateix dia.
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.
—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Contractació i Inversions, Secció de Contractació d’Equipaments i Serveis.
b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.
c) Data: 7 dies després de la finalització
del termini de presentació de proposicions.
d) Hora: 10 h.
—9 Despeses d’anunci: l’import de l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
—10 Presentació de mostres: no serà necessària la presentació de mostres. Alternativament cal presentar catàleg àmpliament
documentat, amb especificació concreta del
model que s’ofereix i perfectament identificable.
Barcelona, 15 de juny de 1999
Marià Morera i Goberna
Secretari general
(99.162.129)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de subministraments.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
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Servei de Contractació i Inversions, Secció
de Contractació d’Equipaments i Serveis.
c) Número d’expedient: 61/99.

c) Data: 7 dies després de la finalització
del termini de presentació de proposicions.
d) Hora: 10 h.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament de material per al cicle formatiu d’indústries alimentàries amb destinació als
centres docents públics, segons l’annex del
plec de clàusules administratives particulars.
b) Termini d’execució: 45 dies a partir de
la data de comunicació de l’adjudicació.

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

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent, segons l’article 72
de la Llei de contractes de les administracions públiques.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 5.875.000 ptes. (IVA inclòs),
equivalent a 35.309,46 euros.
—5 Garanties
Provisional: es dispensa, d’acord amb
l’article 36.2 de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
Definitiva: 4% de l’import de licitació dels
materials adjudicats.
—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Contractació i Inversions, Secció de Contractació d’Equipaments i Serveis.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 3 C.
c) Localitat: Barcelona 08021.
d) Telèfon: (93) 400.69.00, exts. 37583759-3760.
e) Telefax: (93) 400.69.77 - 400.69.81

—10 Presentació de mostres: no serà necessària la presentació de mostres. Alternativament cal presentar catàleg àmpliament
documentat, amb especificació concreta del
model que s’ofrece i perfectament identificable.
Barcelona, 16 de juny de 1999
Marià Morera i Goberna
Secretari general
(99.162.133)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de subministraments.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractació i Inversions, Secció
de Contractació d’Equipaments i Serveis.
c) Número d’expedient: 53/99.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament de material pel cicle formatiu del tèxtil, confecció i pell amb destinació als centres docents públics, segons l’annex del
plec de clàusules administratives particulars.
b) Termini d’execució: 45 dies a partir de
la data de comunicació de l’adjudicació.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al DOGC i/o al BOE.
Es fa constar que si l’últim dia del termini és
festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2, 7.3 i 7.4 del
plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre general del Departament
d’Ensenyament o a les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis de les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
durant el mateix dia.
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent, segons l’article 72
de la Llei de contractes de les administracions públiques.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Contractació i Inversions, Secció de Contractació d’Equipaments i Serveis.
b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i/o al BOE. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és fes-

—4 Pressupost de licitació
Import total: 7.757.000 ptes. (IVA inclòs),
equivalent a 46.620,51 euros.
—5 Garanties
Provisional: es dispensa, d’acord amb
l’article 36.2 de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
Definitiva: 4% de l’import de licitació dels
materials adjudicats.
—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Contractació i Inversions, Secció de Contractació d’Equipaments i Serveis.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 3 C.
c) Localitat: Barcelona 08021.
d) Telèfon: (93) 400.69.00, exts. 37583759-3760.
e) Telefax: (93) 400.69.77 - 400.69.81.
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tiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2, 7.3 i 7.4 del
plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre general del Departament
d’Ensenyament o a les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis de les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
durant el mateix dia.
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.
—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Contractació i Inversions, Secció de Contractació d’Equipaments i Serveis.
b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.
c) Data: 7 dies després de la finalització
del termini de presentació de proposicions.
d) Hora: 10 h.
—9 Despeses d’anunci: l’import de l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
—10 Presentació de mostres: no serà necessària la presentació de mostres. Alternativament cal presentar catàleg àmpliament
documentat, amb especificació concreta del
model que s’ofereixi perfectament identificable.
Barcelona, 16 de juny de 1999
Marià Morera i Goberna
Secretari general
(99.162.139)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de subministraments.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractació i Inversions, Secció
de Contractació d’Equipaments i Serveis.
c) Número d’expedient: 52/99.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament de material pels cicles formatius
d’imatge personal i serveis socioculturals i
a la comunitat amb destinació als centres
docents públics, segons l’annex del plec de
clàusules administratives particulars.
b) Termini d’execució: 45 dies a partir de
la data de comunicació de l’adjudicació.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent, segons l’article 72
de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Full de disposicions i actes administratius

b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 29.907.500 ptes. (IVA inclòs),
equivalent a 179.747,70 euros.
—5 Garanties
Provisional: es dispensa, d’acord amb
l’article 36.2 de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
Definitiva: 4% de l’import de licitació dels
materials adjudicats.
—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Contractació i Inversions, Secció de Contractació d’Equipaments i Serveis.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 3 C.
c) Localitat: Barcelona 08021
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 37583759-3760.
e) Telefax: 93.400.69.77, 400.69.81.
—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al DOGC i/o al BOE.
Es fa constar que si l’últim dia del termini és
festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2, 7.3 i 7.4 del
plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament
d’Ensenyament o a les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis de les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
durant el mateix dia.
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura publica de les ofertes.
—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Contractació i Inversions, Secció de Contractació d’Equipaments i Serveis.
b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.
c) Data: 7 dies després de la finalització
del termini de presentació de proposicions.
d) Hora: 10 h.
—9 Despeses d’anunci: l’import de l’Anunci serà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
—10 Presentació de mostres: no caldrà
presentació de mostres. Alternativament cal
presentar catàleg àmpliament documentat,
amb especificació concreta del model que
s’oferta i perfectament identificable.
Barcelona, 16 de juny de 1999
Marià Morera i Goberna
Secretari general
(99.162.141)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de subministraments.

obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractació i Inversions, Secció
de Contractació d’Equipaments i Serveis.
c) Número d’expedient: 84/99.

—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Contractació i Inversions, Secció de Contractació d’Equipaments i Serveis.
b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.
c) Data: 7 dies després de la finalització
del termini de presentació de proposicions.
d) Hora: 10 h.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament de material per el cicle formatiu d’hoteleria i turisme amb destinació als centres
docents públics, segons l’annex del plec de
clàusules administratives particulars.
b) Termini d’execució: 45 dies a partir de
la data de comunicació de l’adjudicació.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent, segons l’article 72
de la Llei de contractes de les administracions públiques.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 6.067.450 ptes. (IVA inclòs),
equivalent a 36.466,11 euros.

—9 Despeses d’anunci: l’import de l’Anunci
anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
—10 Presentació de mostres: no serà necessària la presentació de mostres. Alternativament cal presentar catàleg àmpliament
documentat, amb especificació concreta del
model que s’ofereix i perfectament identificable.
Barcelona, 16 de juny de 1999
Marià Morera i Goberna
Secretari general
(99.165.020)

—5 Garanties
Provisional: es dispensa, d’acord amb
l’article 36.2 de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
Definitiva: 4% de l’import de licitació dels
materials adjudicats.
—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Contractació i Inversions, Secció de Contractació d’Equipaments i Serveis.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 3 C.
c) Localitat: Barcelona 08021.
d) Telèfon: (93) 400.69.00, exts. 37583759-3760.
e) Telefax: (93) 400.69.77 - 400.69.81.
—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al DOGC i/o al BOE.
Es fa constar que si l’últim dia del termini és
festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2, 7.3 i 7.4 del
plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre general del Departament
d’Ensenyament o a les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis de les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
durant el mateix dia.
d) Termini durant el qual el licitador està
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