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ORDRE de 17 de juny de 1999, de modi-
ficació de l’Ordre de 3 de juny de 1996, per
la qual es desplega l’organització i avalua-
ció dels ensenyaments de l’educació secun-
dària obligatòria.

L’Ordre de 3 de juny de 1996, per la qual
es desplega l’organització i avaluació dels

ensenyaments de l’educació secundària obli-
gatòria, estableix al seu annex 1 els objec-
tius i continguts dels crèdits variables tipifi-
cats, d’acord amb el que disposa l’article 8.2
del Decret 75/1996, de 5 de març, pel qual
s’estableix l’ordenació dels crèdits variables
de l’educació secundària obligatòria.

El conjunt de crèdits variables tipificats es-
tablerts no constitueix un bloc tancat, sinó
que és susceptible d’ampliació. Així doncs,
analitzats els crèdits variables tipificats i
també l’aplicació de la normativa i el currí-
culum general de l’educació secundària
obligatòria, es considera convenient, com a
fruit de l’experiència i de la reflexió, tipificar
nous crèdits que permetin als centres am-
pliar la seva oferta formativa en l’àmbit de
les humanitats amb continguts de filosofia i
ètica. D’aquesta manera es facilitarà que els
alumnes de l’etapa obligatòria puguin apro-
ximar-se al discurs i la reflexió de la filosofia
i l’ètica actuals amb el grau d’intensitat que
es correspongui amb les seves possibilitats
individuals i perspectives de treball i d’estu-
di posteriors. Al mateix temps, la formació
en valors i l’actitud crítica i racional que
acompanya l’ensenyament de la filosofia i
l’ètica contribuirà al desenvolupament de la
personalitat dels alumnes en la línia que
estableix el conjunt d’objectius generals de
l’educació secundària obligatòria.

Per aquestes raons es considera conve-
nient que els alumnes puguin cursar un
crèdit de filosofia i ètica al primer cicle i que,
al segon cicle, a més del crèdit obligatori
de ciències socials amb continguts d’ètica,
els alumnes en puguin cursar almenys un
altre d’escollit entre els crèdits tipificats que
millor s’avinguin a les seves necessitats i in-
teressos.

Per tant, i en aplicació del que disposa
l’article 8.2 del Decret 75/1996, de 5 de
març, pel qual s’estableix l’ordenació dels
crèdits variables de l’educació secundària
obligatòria, el Departament d’Ensenyament
defineix a la present Ordre nous crèdits
variables tipificats de filosofia i ètica que am-
plien els establerts.

En conseqüència, a proposta de la Direc-
ció General d’Ordenació Educativa, amb l’in-
forme del Consell Escolar de Catalunya, i
d’acord amb el dictamen de la Comissió
Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article únic. Es modifica l’annex 1 de l’Ordre
de 3 de juny de 1996, per la qual es desple-
ga l’organització i avaluació dels ensenya-
ments de l’educació secundària obligatòria
en el sentit d’ampliar la relació de crèdits
variables tipificats, amb la introducció dels
nous crèdits de filosofia i ètica que s’esta-
bleixen a l’annex de la present Ordre.

Barcelona, 17 de juny de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Coneix-te a tu mateix
Les preguntes sobre la pròpia identitat

(Qui soc jo?) i sobre com cal orientar la
pròpia vida (Què puc conèixer?, Com he
d’actuar?, Què puc esperar?) són una cons-
tant a la història de la humanitat i, alhora,
un repte per a cada ésser humà, particular-
ment a l’adolescència, quan l’individu ex-
perimenta la transició entre la infantesa i
l’estat adult. En aquesta etapa els canvis
pels quals passa el jove i la manera com els
assimila modifiquen el context de les seves
relacions amb els adults i, també, amb el
grup de companys i amics. L’adolescent es
veu impulsat a la recerca de la identitat
adulta i necessita reflexionar sobre ell ma-
teix, assimilar els canvis que experimenta i
prendre posició davant els nous interessos
i les noves relacions en què està immers.

L’inici de l’ESO coincideix amb la puber-
tat dels alumnes i agafa de ple el desenvo-
lupament de l’adolescència. Per tant, en el
context d’una educació integral, sembla
oportú proporcionar als nois i noies d’aques-
ta etapa un espai de reflexió que els ajudi a
plantejar qüestions sobre la seva identitat,
els canvis corporals que experimenten, la
repercussió d’aquests canvis sobre les se-
ves relacions socials, les diferències indivi-
duals i, en general, les variacions emocio-
nals i cognitives que experimenten. En
aquesta línia, el crèdit denominat Coneix-te
a tu mateix pretén ajudar els alumnes a
reflexionar sobre ells mateixos, els seus
orígens i els canvis que estan vivint; alhora
que estimular-los a pensar en el futur
d’acord amb els seus interessos, compe-
tències personals i entorn social.

L’objectiu principal d’aquest crèdit és que
l’alumnat assoleixi un autoconcepte positiu
que li permeti aconseguir el màxim d’auto-
nomia en la seva vida personal i social. Els
mitjans són habituar-lo a una introspecció
ordenada i raonada, a la deliberació i presa
racional de decisions, a l’intercanvi de punts
de vista i opinions amb els altres, a l’adop-
ció d’actituds critiques, flexibles i dialogants.
Tanmateix, l’esmentada introspecció ha
d’anar més enllà de la interrogació sobre un
mateix i obrir-se a qüestions més generals
com l’amor, l’amistat, la justícia, la religió,
la moralitat, etc. De fet és a l’adolescència
quan l’individu pot plantejar i plantejar-se per
primera vegada de manera més explícita la
qüestió del sentit de la vida i de la mort.

Coneix-te a tu mateix, doncs, és un crèdit
d’arrel psicològica orientat a la formació i ma-
duració personal dels alumnes. En aquest
sentit, caldrà un plantejament molt pràctic i
vivencial que promogui l’abstracció neces-
sària perquè els alumnes puguin integrar sig-
nificativament el moment evolutiu que traves-
sen i, alhora, vagin construint un pensament
crític sobre tots els factors que intervenen
en la transició cap a la vida adulta.

Objectius
L’alumne/a, en acabar el crèdit, ha de ser

capaç de:
1. Formar-se una imatge ajustada d’ell

mateix, de les pròpies característiques, pos-
sibilitats i limitacions.

2. Adonar-se de les condicions que cal
tenir en compte en els processos de presa
de decisions.
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3. Expressar, argumentar i contrastar les
pròpies opinions amb les dels altres, sobre-
tot pel que fa referència als canvis, les no-
ves preguntes i els interessos que aparei-
xen durant l’adolescència.

4. Desenvolupar un nivell d’autoestima
que permeti guiar, de manera autònoma i
equilibrada, la pròpia activitat i possibiliti
l’establiment de relacions interpersonals
adultes.

5. Identificar les característiques generals
(biològiques, psicològiques i socials) del pro-
cés de canvi durant la pubertat i que influen-
cien la construcció de la pròpia identitat.

6. Analitzar les característiques de l’entorn
més proper, familiar i social, i la seva influèn-
cia sobre el desenvolupament personal.

7. Conèixer diferents opcions de futur in-
tegrant els sabers adquirits.

8. Mostrar una actitud d’acceptació i res-
pecte per un mateix i pels altres.

9. Adonar-se de la importància dels re-
sultats i les conseqüències dels actes i les
decisions personals.

10. Participar i relacionar-se amb els
membres del grup adoptant actituds de fle-
xibilitat i tolerància davant la diversitat.

Continguts

Procediments
1. Autoreflexió sobre la pròpia història,

característiques, possibilitats i limitacions.
2. Elecció dels recursos més adients per

obtenir informació en funció de l’objectiu
plantejat.

3. Interpretació i anàlisi de la informació
obtinguda sobre aspectes relacionats amb
l’adolescència i la construcció de la pròpia
identitat.

4. Expressió d’idees, il·lusions i senti-
ments en relació amb vivències personals i
de grup.

5. Participació en debats sobre la temà-
tica del crèdit, argumentant les pròpies
opinions.

Fets, conceptes i sistemes conceptuals
1. Identitat.
1.1 Noció d’identitat.
1.2 Identitat i alteritat. Diversitat. Idiosin-

cràsia.
2. L’adolescència: procés de canvi.
2.1 Canvis biològics.
2.1.1 Anatomia i canvis corporals.
2.2.2 Sexualitat. Mites i realitats. Conduc-

tes de risc i de prevenció.
2.2 Canvis psicològics.
2.2.1 Aspectes cognitius. Noves mane-

res de pensar. Noves inquietuds.
2.2.2 Aspectes que intervenen en l’afec-

tivitat. Emocions, motivacions i raons.
2.2.3 Relació entre dimensions cognitives

i afectives.
2.3 Canvis socials.
2.3.1 La família. Primers entorns socials.

Dependència versus independència.
2.3.2 El grup com a experiència fona-

mental d’aprenentatge. Lleis, normes i cos-
tums.

3. La vida adulta.
3.1 Edat laboral. Majoria d’edat. Vida ac-

tiva.
3.2 Autonomia personal i social.
3.3 El coneixement constant d’un mateix

a través del diàleg democràtic i autocrític.

Valors, normes i actituds
1. Autoestima individual i grupal.
2. Acceptació i valoració del propi cos.
3. Valoració positiva del diàleg, l’escolta

activa i la negociació com a via de resolució
de conflictes interpersonals.

4. Interès i actitud positiva per la comu-
nicació i relació amb els altres.

5. Respecte, flexibilitat i tolerància davant
de la diversitat.

6. Constància, ordre i rigor en el treball
7. Actitud reflexiva i crítica en relació amb

les pròpies opinions, les informacions i els
missatges rebuts.

Pensar amb lògica

Millorar el pensament és un dels objec-
tius principals en educació. Ara bé, millo-
rar el pensament significa, en primer lloc,
millorar el llenguatge i això implica la ne-
cessitat d’ensenyar a raonar. El raonament
és l’aspecte del pensament que pot ser for-
mulat discursivament, està subjecte a cri-
teris d’avaluació —pot haver-hi raonaments
vàlids i raonaments no vàlids— i pot ser en-
senyat. Raonar implica, per exemple, fer in-
ferències consistents, oferir raons convin-
cents, detectar pressupòsits, establ i r
classificacions i definicions, organitzar ex-
plicacions, descripcions i arguments cohe-
rents. En general implica una sensibilitat
pels aspectes lògics del discurs.

S’aprèn a raonar durant el període inicial
de l’adquisició del llenguatge, tot i no haver
estat ensenyat expl ícitament a fer-ho.
Aquesta capacitat pot ser reforçada a l’es-
cola a través de processos d’aprenentatge
que encoratgin els estudiants a fer millors
inferències, a ordenar més acuradament el
llenguatge, demanant-los raons i animant-
los a avaluar els seus propis raonaments i
els dels altres.

Els continguts del crèdit denominat Pen-
sar amb lògica s’articulen al voltant del ra-
onament, les seves modalitats i correcció,
la pràctica d’habilitats lògiques i l’adopció
d’actituds crítiques. La lògica, com a cièn-
cia formal, sistematitza i investiga els mèto-
des que es poden usar per distingir el rao-
nament correcte i l’incorrecte; però també
pot ser considerada com una art o com una
habilitat amb múltiples aplicacions: avaluar
evidències, construir arguments, analitzar i
descompondre qüestions, detectar errors en
un raonament, classificar idees, aclarir con-
ceptes o fer definicions, entre d’altres. Tre-
ballant el que s’ha denominat lògica infor-
mal es desenvolupen i enforteixen aquestes
habilitats que, al seu torn, són un exercici
de pensament reflexiu i de comportament
basat en raons.

En aquest crèdit, doncs, la lògica cal en-
tendre-la en tres sentits:

a) Com a lògica deductiva, que consis-
teix en les regles que determinen l’estruc-
tura dels raonaments vàlids.

b) Però també, com a lògica de les bo-
nes raons, la qual cosa inclou la recerca i
l’avaluació de les raons per allò que s’ha dit
o fet.

c) I, en un tercer sentit que lliga la lògica
amb l’acció: aquí lògica significa actuar
d’acord amb la raó i té relació amb les
pautes d’un comportament raonable.

Les habilitats que es treballen al crèdit són
instrumentals i, per tant, reverteixen direc-
tament en l’aprofitament d’altres matèries.
La lògica formal que trobarem és fonamen-
talment una introducció a la lògica del sil·-
logisme, de les inferències immediates, i del
raonament condicional. Pel que fa a la lògi-
ca informal, es fa una selecció dels sentits
b) i c) en els quals hem entès anteriorment
la lògica. Hi ha diverses maneres d’aportar
raons per donar suport a una conclusió; a
vegades serà necessari un raonament de-
ductiu, altres una prova empírica, altres un
exemple, altres un raonament analògic. I és
que hi ha diversos nivells de justificació que,
tot i no estan sempre subjectes a la racio-
nalitat deductiva, sí que estan sempre sub-
jectes a algun tipus de racionalitat.

En tot moment el professorat del crèdit
Pensar amb lògica ha de procurar crear con-
dicions amb què els estudiants participin en
una recerca de raons que sigui imparcial i
objectiva, i amb què hi hagi respecte vers
les persones que formen el grup. En parti-
cular, en els aspectes referits a la lògica de-
ductiva formal, és important que els alum-
nes s’exercitin en la pràctica del raonament
d’acord amb les lleis de la lògica formal, però
utilitzant exemples i referents de la vida
quotidiana al seu abast. S’hauria d’evitar
l’estudi sistemàtic de la lògica formal d’una
manera abstracta.

En l’aplicació del crèdit, cal tenir present
que en tots els raonaments influeixen ele-
ments de tipus contextual i afectiu que
condicionen el procés racional.

Objectius

L’alumne/a, en acabar el crèdit, ha de ser
capaç de:

1. Copsar la importància del llenguatge
a l’hora de comprendre el món.

2. Diferenciar diversos usos del llenguat-
ge (argumentatiu, informatiu, explicatiu).

3. Seleccionar i classificar informació per
avaluar-la.

4. Identificar evidències i treure’n conclu-
sions.

5. Detectar l’ambigüitat i la vaguetat en
el llenguatge.

6. Establir connexions i diferències entre
conceptes.

7. Identificar arguments: distingir-hi pre-
misses i conclusió.

8. Diferenciar entre raonaments deduc-
tius i raonaments no deductius.

9. Diferenciar arguments correctes i in-
correctes, i corregir arguments no vàlids
(fal·làcies).

10. Diferenciar entre les seves creences
i allò que es lògicament possible.

11. Millorar la capacitat de fer judicis i ar-
guments.

12. Construir inferències correctes.

Continguts

Procediments
1. Reconeixement de discursos informa-

tius i argumentatius.
2. Formulació de raons com a suport

d’opinions i d’accions.
3. Detecció d’inferències inductives i de-

ductives.
4. Descoberta de les implicacions del que

es diu, del que es llegeix i del que s’escolta.
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5. Comparació dels trets comuns i de les
diferències entre conceptes per tal d’acla-
rir-los.

6. Avaluació d’argumentacions, analit-
zant inferències vàlides i detectant errors
lògics propis i dels altres.

7. Aplicació de recursos lògics i metodo-
lògics a l’obtenció i gestió d’informació, a
la presa de decisions i a la resolució de
problemes.

Fets, conceptes i sistemes conceptuals
1. Consideracions sobre el llenguatge.
1.1 Relació pensament, llenguatge i món.
1.2 Usos del llenguatge.
1.3 Reconeixement d’arguments: pre-

misses i conclusions.
2. Avaluació d’arguments.
2.1 Definicions.
2.2 Precisió, vaguetat i ambigüitat.
2.3 Plausibilitat, rellevància i suficiència

de les premisses.
2.4 Veritat i validesa.
3. Raonaments deductius
3.1 Inferències immediates: conversió,

oposició i contradicció entre proposicions.
3.2 Sil·logisme categòric bàsic: 1r mode

de la 1a figura. Diagrames d’inclusió.
3.3 Raonament condicional: modus po-

nens i modus tollens.
3.4 Fal·làcies.
4. Raonaments no deductius.
4.1. Raonaments inductius. Generalitza-

cions i estereotips.
4.2. Raonaments analògics.
4.3. Criteris, raons i justificacions
4.4. Racionalitat i raonabilitat.

Valors, normes i actituds
1. Disposició a reflexionar sobre el llen-

guatge i el pensament. Actitud favorable a
pensar sobre el pensar.

2. Valoració positiva del fet de pensar
amb ordre i d’aconseguir una expressió
intel·ligible i acurada.

3. Reconeixement de la necessitat de do-
nar raons com a fonament del que es diu i
del que es fa i com a recurs que afavoreix
l’autoreflexió.

4. Valoració positiva de les habilitats que
permeten avaluar discursos informatius i
argumentatius.

5. Disposició a pensar i actuar per un ma-
teix.

6. Adopció d’un pensament flexible i crí-
tic.

7. Respecte per les opinions dels altres.

Ètica del treball

Entre les intencions del nou sistema edu-
catiu destaca la d’incorporar coneixements
que, tot i no pertànyer a la tradició acadè-
mica, són considerats socialment valuosos
per la formació de l’alumnat. El crèdit de-
nominat Ètica del treball respondria a aques-
ta finalitat, si tenim en compte que, per a la
immensa majoria de ciutadans, el treball s’ha
convertit en un objectiu prioritari. Més enllà
del seu caràcter productivista —que permet
crear béns aplicant sabers i tècniques—, el
treball ofereix un conjunt de situacions i de
relacions interpersonals, regides per nor-
mes, pautes de conducta i valors, que con-
tribueixen a configurar la dimensió social i
moral de les persones.

Des d’aquest punt de vista, és important
apropar l’alumne als aspectes morals i legals
del treball i de la propietat, fer-lo reflexionar
sobre les relacions laborals i el compromís
de treballadors i empresaris, ajudar-lo a pren-
dre una posició argumentada davant els
conflictes inherents a totes les activitats pro-
ductives. Aquest crèdit parteix del supòsit
que la reflexió crítica i l’anàlisi ètica del món
del treball ajudarà l’alumnat a adquirir una
visió més ajustada de la realitat, al temps que
més reflexiva sobre ell mateix, els seus inte-
ressos i possibilitats, i col·laborarà amb la
tasca d’orientació laboral, sobre tot per als
alumnes que es troben més a prop de l’aca-
bament de l’ensenyament obligatori.

Els continguts del crèdit Ètica del treball
s’articulen al voltant de les nocions de pro-
pietat, legalitat, treball, dret laboral, contrac-
te i dignitat del treball en relació amb el món
laboral (fonament i sentit del treball, pecu-
liaritats i exigències pròpies, naturalesa
contractual i condicions de legitimitat del
contracte de treball, entre d’altres); l’anàlisi
de les modalitats i condicions de treball, així
com dels valors que guien el dret, les rela-
cions laborals i les actituds individuals i
col·lectives dels treballadors; i, finalment,
l’adopció d’actituds reflexives i crítiques a
aquest respecte. L’alumne s’ha d’adonar
que no hi ha uns valors específics o exclu-
sius del món laboral, però que aquest àm-
bit tampoc no es caracteritza per l’absèn-
cia de valors. En aquesta línia, és necessari
confrontar l’especificitat moral del terreny
laboral amb el conjunt de comportaments,
idees, principis i actituds, que la tradició
cultural ha seleccionat com a excel·lents o
preferibles, mitjançant l’anàlisi i la discussió
racional, i així potenciar el desenvolupament
del criteri moral de l’alumne.

Des del punt de vista metodològic cal
adoptar una orientació dialògica, constructi-
vista i democràtica, que possibiliti a l’alumne
incorporar coneixements d’altres disciplines,
així com de la seva experiència. També cal
intentar desenvolupar les capacitats cogniti-
ves i morals de l’alumne mitjançant l’ús de
diferents tipus d’activitats intel·lectuals. Final-
ment, s’ha de tendir a educar la seva cons-
ciència moral, contribuint a la formació de
ciutadans capaços d’analitzar situacions la-
borals conflictives, establir criteris, elaborar
judicis de valor, prendre decisions i actuar
amb rectitud i coherència.

Objectius

L’alumne/a, en acabar el crèdit, ha de ser
capaç de:

1. Caracteritzar els conceptes de propi-
etat, legalitat, treball, empresa, contracte,
dret laboral, valor i ètica professional.

2. Reconèixer la doble dimensió del tre-
ball, com a realitat que afavoreix l’autono-
mia i la individualitat, i com a forma de so-
cialització que permet sentir-se formant part
d’una col·lectivitat i solidari amb ella.

3. Identificar alguns valors morals a l’àm-
bit laboral (convivència, solidaritat, amistat,
responsabilitat, justícia social, col·laboració
mútua), i alguns contravalors (instrumenta-
lització, competitivitat cega, diner fàcil, èxit
sense escrúpols, interès particular) i reflexi-
onar-hi.

4. Comprendre i distingir les condicions
legítimes (jurídiques i morals) que donen su-
port a les diferents modalitats de propietat,
empresa i contracte laboral.

5. Reconèixer que el contracte laboral és
fruit d’interessos entre les parts i que això
exigeix responsabilitat en el compliment de
les condiciones acceptades de manera lliu-
re i responsable.

6. Practicar de manera correcta els prin-
cipis o les pautes que afavoreixen la recer-
ca i tractament de la informació, seleccio-
nant el material pertinent, analitzant-lo de
manera acurada i facilitant-la als altres de
manera entenedora.

7. Mostrar consistència i autonomia en la
construcció de judicis de valor al voltant de
situacions i comportaments de l’àmbit la-
boral.

8. Evidenciar que el món del treball es re-
geix per criteris d’eficàcia i que aquesta s’ha
d’aconseguir amb comportaments i pautes
de conducta morals.

9. Identificar, analitzar i valorar èticament
conflictes propis del món del treball (acomi-
adament improcedent, atur juvenil i d’altres).

10. Contrastar situacions i condicions la-
borals de diferents moments històrics amb
una actitud critica.

Continguts

Procediments
1. Caracterització de conceptes i idees

relacionades amb el tema del treball i dels
valors morals en aquest àmbit.

2. Identificació de valors i contravalors
presents a les relacions laborals.

3. Anàlisi i descripció de fets o situaci-
ons que comportin la vulneració de com-
promisos contractuals i que atemptin con-
tra drets consensuats.

4. Participació en debats sobre drets i
obligacions relacionats amb la propietat, el
treball i els contractes laborals.

5. Resolució de dilemes morals i de con-
flictes laborals, justificant les diferents acti-
tuds ètiques que es poden adoptar en fun-
ció de la situació i els interessos.

6. Utilització i anàlisi de materials infor-
matius sobre el món del treball procedents
de diverses fonts (textuals, videogràfiques,
testimonials, experiencials i altres).

7. Realització d’activitats, preferentment
en equip, que abordin aspectes diversos del
món del treball, seguint pautes metodològi-
ques establertes.

8. Presentació i difusió de diferents tipus
d’informació: conclusions de treballs de re-
cerca, documents diversos, pensaments i
iniciatives particulars i altres.

Fets, conceptes i sistemes conceptuals
1. Els valors del treball.
1.1 L’ésser humà com a homo faber.
1.2 Dignitat del treball. El treball com a

font de valors.
1.3 Món laboral i conflictes morals. L’atur.
1.4 L’ètica professional.
2. L’empresa.
2.1 Capitalisme i economia de mercat.

Societat de consum i economia productiva.
2.2 Petita i mitjana empresa. Gran em-

presa i companyies multinacionals. Organit-
zació i finalitat.
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2.3 Benefici i inversió. Producció i recerca.
2.4 Conseqüències de l’activitat produc-

tiva: per al medi ambient; per a la vida eco-
nòmica, cultural, social i política de la col·-
lectivitat. (Examen de casos).

3. Propietat i legitimitat moral.
3.1 Concepte de propietat.
3.2 Formes de propietat.
3.3 Propietat i legalitat.
3.4 Propietat i moralitat.
4. Sentit contractual del treball.
4.1 Concepte de contracte.
4.2 Les organitzacions empresarials i sin-

dicals.
4.3 Treball i drets laborals.
4.4 El contracte laboral: objectiu i as-

pectes constitutius. Condicions morals del
contracte.

Valors, normes i actituds
1. Constatació de la naturalesa ètica del

món del treball.
2. Valoració crítica del caràcter canviant

de les condicions laborals i de les idees que
defensen l’absència de moralitat en les re-
lacions laborals.

3. Defensa de la consideració ètica del
treballador, més enllà d’una caracterització
instrumental i mecànica de la seva persona
i activitat.

4. Valoració del treball com una activitat
que permet satisfer les necessitats elemen-
tals de l’existència i desenvolupar el caràc-
ter social i moral de la persona.

5. Acceptació de la naturalesa dialèctica
i conflictiva de les relacions humanes així
com del compromís de superar els desa-
cords mitjançant el reconeixement de la
humanitat de l’altre i la comunicació racio-
nal.

6. Respecte pels compromisos i les nor-
mes democràticament establerts i justifica-
ció amb arguments de l’eventual necessitat
de canviar-los.

7. Actitud participativa, solidaria i respec-
tuosa en la realització de tasques i presa de
decisions.

8. Rebuig de comportaments i formu-
lacions que mostrin prejudicis en virtut del
gènere o la procedència de les persones
a les quals s’adrecen.

Valors i participació social

La participació social s’entén com una
tasca voluntària de les persones que dedi-
quen una part del seu temps lliure a realit-
zar una acció al servei dels altres o de la
comunitat en general, sense esperar res a
canvi. La tasca del voluntariat es porta a
terme en institucions, associacions i/o or-
ganitzacions sense ànim de lucre, o bé de
manera individual. El seu compromís es pot
adreçar a intervenir en terrenys molt diver-
sos, com la pobresa i la marginació, les
minories ètniques, les persones amb con-
flictes, els moviments veïnals, associatius i
de sensibilització ciutadana, l’atenció a la
gent gran, a disminuïts, a la infància, a dones
maltractades, i altres. Actualment, hi ha
nombroses propostes i entitats de volunta-
riat arreu de Catalunya en què col·laboren
persones que volen viure la solidaritat des
de l’acció.

El tema del voluntariat es relaciona direc-
tament amb els continguts actitudinals pro-
moguts per totes les àrees a l’ESO però,
especialment, per la filosofia i l’ètica: sentit
de la justícia, capacitat per conviure en la
diversitat, desenvolupament de la sensibili-
tat i l’empatia personal i social, compromís
actiu individual i col·lectiu, i cooperació en
diferents nivells associatius i de participa-
ció ciutadana. Igualment, té relació amb
alguns eixos transversals, com són l’edu-
cació per la solidaritat i el desenvolupament.
En aquesta línia, el crèdit denominat Valors
i participació social pretén ser una eina in-
formativa i d’introducció dels alumnes en el
món del voluntariat i, alhora, un recurs es-
pecífic per a l’educació en valors.

Aquest crèdit es proposa formar els
alumnes en valors i actituds solidàries, que
són, en definitiva, els que inspiren les tas-
ques de voluntariat. L’alumnat de l’ESO
hauria d’adquirir consciència dels conflic-
tes socials que l’envolten i de com es pot
col·laborar a solucionar-los amb propostes
concretes i accions de participació social,
sovint ideades i impulsades pels joves
mateixos. D’altra banda, aquest crèdit pre-
tén donar a conèixer el treball dels volun-
taris i les voluntàries, els àmbits en què es
realitza i les entitats més properes on
l’alumnat podrà col·laborar en les condici-
ons que la llei estableix. Amb aquest crè-
dit, doncs, els alumnes i les alumnes han
de fer seus els valors de la responsabilitat,
solidaritat i convivència amb les altres per-
sones i adquirir la predisposició a partici-
par en tasques d’equip, particularment amb
les associacions de voluntariat que poden
existir a la seva localitat.

Valors i participació social ha de tenir una
orientació pràctica, capaç de dinamitzar ac-
cions solidàries entre l’alumnat i d’afavorir
l’adquisició de responsabilitats i compromi-
sos socials.

Objectius

L’alumne/a, en acabar el crèdit, ha de ser
capaç de:

1. Definir, d’una banda, els conceptes de
voluntariat, voluntari i acció de voluntariat
i, de l’altra, els conceptes de solidaritat, so-
lidaritat pràctica i solidaritat per a la justí-
cia.

2. Analitzar les característiques, motiva-
cions i els valors de la persona voluntària
i que donen raó de les accions de volunta-
riat.

3. Conèixer les condicions necessàries
per ser voluntari, les implicacions de ser-ho
i els drets i deures que regulen aquests ti-
pus de activitats.

4. Identificar els grans àmbits d’actuació
del voluntariat.

5. Conèixer les característiques i les fun-
cions d’algunes entitats i organitzacions de
voluntariat.

6. Analitzar alguns problemes socials de
l’entorn i proposar iniciatives per solucio-
nar-los.

7. Reconèixer els valors que fan possi-
ble les accions de voluntariat.

8. Practicar el diàleg i el respecte com
actituds indispensables del treball en grup
i de la participació en tasques col·lectives.

9. Adoptar actituds de solidaritat, toleràn-
cia i imparcialitat per superar tot tipus de
discriminació i prejudicis.

10. Valorar de manera positiva el com-
promís individual i col·lectiu a favor de per-
sones i grups marginades dins la societat
del benestar.

Continguts

Procediments
1. Caracterització dels conceptes relaci-

onats amb el tema del voluntariat i els seus
àmbits d’actuació.

2. Reconeixement i explicació de les ca-
racterístiques, motivacions i valors de la
persona voluntària, així com dels seus drets
i deures.

3. Observació directa i anàlisi del funci-
onament d’alguna entitat de voluntariat.

4. Preparació, realització i participació en
exposicions orals i debats sobre el tema del
voluntariat.

5. Realització de treballs d’expressió es-
crita, individuals i en grup, segons criteris,
suggeriments i orientacions prèviament
donades.

6. Elaboració d’estratègies per a la cre-
ació, difusió i realització d’una acció de
voluntariat.

7. Revisió crítica i continuada del procés
de participació en una acció de voluntariat.

Fets, conceptes i sistemes conceptuals
1. El voluntariat, funció i objectius.
1.1 Nocions de voluntariat, voluntari i ac-

ció de voluntariat.
1.2 El voluntariat a Catalunya. Entitats i

associacions. Les ONG nacionals i interna-
cionals. Drets i deures del voluntari.

1.3 Àmbits d’actuació del voluntariat. La
societat global.

2. Els valors del voluntariat.
2.1 Característiques de la persona volun-

tària.
2.2 Motivacions i valors del voluntariat.
2.3 Solidaritat, gratuïtat i responsabilitat

pràctica. Solidaritat i justícia.
3. L’activitat del voluntariat.
3.1 Acció i compromís. Acció cooperati-

va.
3.2 Objectius, planificació, execució i

avaluació d’accions de voluntariat.

Valors, normes i actituds
1. Valoració del treball de voluntariat com

a mitjà de realització personal i de coope-
ració amb els altres, tenint com a objectiu
el bé comú.

2. Valoració positiva d’una concepció so-
lidària del món, la justícia, la pau i la llibertat
en la vida quotidiana i en els esdeveniments
internacionals.

3. Disposició a participar i organitzar ac-
tivitats en grup.

4. Adquisició de compromisos personals
i socials de caire solidari.

5. Constatació de la importància dels va-
lors de la solidaritat, la responsabilitat i la
gratuïtat.

6. Tolerància i respecte davant d’altres
formes de pensament i comportament.

7. Rebuig davant la indiferència, la into-
lerància i qualsevol altre tipus de discrimi-
nació.

(99.154.096)
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RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 1999, de
citació a termini d’interessats en el recurs
contenciós administratiu núm. 286/99, in-
terposat per l’Associació de Professorat de
Religió de Catalunya.

En compliment del que ha ordenat la
Secció 2a de la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el recurs contenciós ad-
ministratiu núm. 286/99, interposat per
l’Associació de Professorat de Religió de
Catalunya;

D’acord amb el que disposa l’article 116
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, en relació amb l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin comparèi-
xer davant la Sala esmentada, en el termi-
ni de cinc dies a comptar de l’endemà de
la publicació d’aquesta Resolució al DOGC,
els possibles interessats en el recurs con-
tenciós administratiu, procediment especial
de protecció de drets fonamentals, núm.

286/99, interposat contra la desestimació
presumpta de la petició formulada per l’As-
sociació de Professorat de Rel igió de
Catalunya en relació amb la inclusió de l’en-
senyament de religió en l’etapa de secun-
dària i batxillerat, dins l’oferta i horari de
matèries comunes dels centres.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 2 de juliol de 1999

Marià Morera i Goberna
Secretari general

(99.169.042)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
de 25 de gener de 1999, de nomenament
de funcionaris en pràctiques del cos de mes-
tres i dels cossos de professors d’ensenya-
ments secundaris (DOGC núm. 2821, pàg.
1447, de 5.2.1999).

Havent observat errades al text de l’es-
mentada Resolució, tramès al DOGC i pu-
blicat al núm. 2821, pàg. 1447, de 5.2.1999,
se’n detallen les oportunes correccions:

ha de dir:
“Sr. Pere Tremosa Moré, director del CEIP

Pràctiques I, que actuarà com a secretari
amb veu però sense vot”;
i on diu:

“Sra. Maria Font Oncins, secretària de la
Facultat de Ciències de l’Educació de la Uni-
versitat, que actuarà com a secretària, amb
veu però sense vot”,
ha de dir:

“Sra. Maria Font Oncins, secretària de la
Facultat de Ciències de l’Educació de la Uni-
versitat de Lleida”.

A la pàgina 5539, a la tercera columna, a
la Comissió de Lleida, CEIP Pràctiques II,
on diu:

“Sra. Concepció Pastó Piulats, cap d’es-
tudis del CEIP Pràctiques II.”,
ha de dir:

“Sra. Concepció Pastó Piulats, cap d’es-
tudis del CEIP Pràctiques II, que actuarà
com a secretària amb veu però sense vot”;
i on diu:

“Sra. Maria Font Oncins, secretària de la
Facultat de Ciències de l’Educació de la Uni-
versitat, que actuarà com a secretària, amb
veu però sense vot”,
ha de dir:

“Sra. Maria Font Oncins, secretària de la
Facultat de Ciències de l’Educació de la Uni-
versitat de Lleida”.

Barcelona, 3 de juny de 1999

Marià Morera i Goberna
Secretari general

(99.138.103)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
de 26 de maig de 1999, per la qual es
nomenen els tribunals que han de jutjar el
procediment selectiu per a la provisió de
places de funcionaris docents i per l’adqui-
sició de noves especialitats (DOGC núm.
2901, de 2.6.1999).

Havent observat unes errades al text de
l’esmentada Resolució, tramès al DOGC i
publicat al núm. 2901, de 2.6.1999, se’n
detallen les oportunes correccions:

A la pàgina 7461, on diu:
“Especialitat: educació especial, pedago-

gia terapèutica.
”Tribunal suplent número 05.
”President: Ferruz Pilar Gil.”,

ha de dir:
“Especialitat: educació especial, pedago-

gia terapèutica.
”Tribunal suplent número 05.
”President: Pilar Gil Ferruz.”.

A la pàgina 7463, on diu:
“Especialitat: anglès.
”Tribunal titular número 01.”,

”ha de dir:
“Especialitat: anglès.
”Tribunal titular número 02.”.

A la pàgina 7463, on diu:
“Especialitat: anglès.
”Tribunal titular número 02.”,

A la pàgina 1450, a l’annex 1, cos de professors d’ensenyament secundari, especialitat
d’anglès, on diu:
“017 Puigdmènech Castells, Maria Pilar ........................... 77475406 7747540613”,
ha de dir:
“017 Puigdomènech Castells, Maria Pilar ......................... 77475406 7747540613”.

A la pagina 1454, a l’annex 2, cos de mestres, especialitat d’educació musical, on diu:
“076 Carreras Torrent, Joel ................................................ 35117195 3511719513”,
ha de dir:
“076 Carreras Torrent, Joel ................................................ 41496809 4149680946”.

Barcelona, 21 de juny de 1999

Marià Morera i Goberna
Secretari general

(99.159.049)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
de 13 d’abril de 1999, de convocatòria de
concurs de mèrits per proveir llocs de tre-
ball del cos de mestres dels centres anne-
xos als centres de formació del professo-
rat (DOGC núm. 2876, pàg. 5539, de
27.4.1999).

Havent observat errades al text original
de l’esmentada Resolució, tramès al DOGC
i publicat al núm. 2876, pàg. 5539, de
27.4.1999, se’n detallen les oportunes cor-
reccions:

A la pàgina 5539, a la segona columna,
a la Comissió de Barcelona I (ciutat), CEIP
N-I de Pràctiques, on diu:

“Sr. Jesús Enfedaque Echevarria, repre-
sentant del equip directiu del CEIP N-I de
Pràctiques”,

ha de dir:
“Sr. Jesús Enfedaque Echevarria, repre-

sentant de l’equip directiu de l’Escola de For-
mació del Professorat”.

A la pàgina 5539, a la tercera columna, a
la Comissió de Barcelona I (ciutat), CEIP N-
II de Pràctiques, on diu:

“Sr. Jesús Enfedaque Echevarria, repre-
sentant del equip directiu del CEIP N-II de
Pràctiques”,
ha de dir:

“Sr. Jesús Enfedaque Echevarria, repre-
sentant de l’equip directiu de l’Escola de For-
mació del Professorat”.

A la pàgina 5539, a la tercera columna, a
la Comissió de Lleida, CEIP Pràctiques I, on
diu:

“Pere Tremosa Moré, director del CEIP
Pràctiques I.”,
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ha de dir:
“Especialitat: anglès.
”Tribunal titular número 01.”.

A la pàgina 7463, on diu:
“Especialitat: anglès.
”Tribunal titular número 03.
”President: Jordi Pujol Gustau.”,

ha de dir:
“Especialitat: anglès.
”Tribunal titular número 03.
”President: Jordi Pujol Costal.”.

A la pàgina 7463, on diu:
“Especialitat: anglès.
”Tribunal titular número 03.
”President: Gargantana Dolors Reig.”,

ha de dir:
“Especialitat: anglès.
”Tribunal titular número 03.
”President: Dolors Reig Garganta.”.

A la pàgina 7466, on diu:
“Especialitat: llatí.
”Tribunal titular número 01.
”President: Gabian Avel·lí André.”,

ha de dir:
“Especialitat: llatí.
”Tribunal titular número 01.
”President: Avel·lí André Gabian.”.

A la pàgina 7466, on diu:
“Especialitat: matemàtiques.
”Tribunal titular número 02.
”President: Montserrat Manuel Solà.”,

ha de dir:
“Especialitat: matemàtiques.
”Tribunal titular número 02.
”President: Manuel Solà Montserrat.”.

A la pàgina 7469, on diu:
“Especialitat: llatí.
”Tribunal titular número 02.
”President: Gabian Avel·lí André.”,

ha de dir:
“Especialitat: llatí.
”Tribunal titular número 02.
”President: Avel·lí André Gabian.”.

A la pàgina 7469, on diu:
“Especialitat: geografia i història.
”Tribunal titular número 01.
”President: Vidal Augdelbert Magriñà.”,

ha de dir:
“Especialitat: geografia i història.
”Tribunal titular número 01.
”President: Engelbert Magriñà Vidal.”.

Barcelona, 6 de juliol de 1999

Marià Morera i Goberna
Secretari general

(99.173.065)

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 1999, per la
qual es concedeixen ajuts a grups d’alum-
nes d’ensenyament secundari postobligatori
de centres públics i privats per a la realitza-
ció de pràctiques en règim d’intercanvi en
empreses o institucions d’altres països.

Per l’Ordre de 25 de març de 1999 (DOGC
núm. 2870, de 19.4.1999) es va convocar
el concurs públic per a la concessió d’ajuts
a grups d’alumnes d’ensenyament secun-
dari postobligatori de centres públics i pri-

vats de Catalunya per a la realització de
pràctiques en règim d’intercanvi en empre-
ses o institucions d’altres països.

Atesa la proposta de la comissió de se-
lecció encarregada d’avaluar els projectes
presentats, de conformitat amb les bases 5
i 6 que regeixen la convocatòria, i en ús de
la delegació de competència conferida a
l’article 5 de l’esmentada Ordre,

Resolc:

Concedir els ajuts per a la realització de
pràctiques en règim d’intercanvi en empre-
ses o institucions d’altres països als grups
d’alumnes d’ensenyament secundari posto-
bligatori dels centres públics i privats de
Catalunya que es detallen a l’annex d’aquesta
Resolució, pels imports que s’hi indiquen,
amb càrrec a l’aplicació 06.05.4882.01/0 del
pressupost vigent, per un import total de
60.000.000 ptes., equivalents a 360.607,26
euros.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, es pot interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el director
general de Promoció Educativa, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que es consideri convenient per a la
defensa dels interessos.

Barcelona, 5 de juliol de 1999

P. D. (Ordre de 25.3.1999,
DOGC de 19.4.1999)

Xavier Casares i Martínez
Director general de Promoció Educativa

ANNEX

Centre: IES La Segarra.
Municipi: Cervera.
Núm. de codi: 25005685.
Import: 825.000 ptes.

Centre: IES Josep Vallverdú.
Municipi: les Borges Blanques.
Núm. de codi: 25006525.
Import: 612.000 ptes.

Centre: Acadèmia Tècnica Les Heures.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25002775.
Import: 1.200.000 ptes.

Centre: Escola d’Hoteleria i Turisme de
Lleida.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006720.
Import: 1.670.000 ptes.

Centre: IES Caparrella.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25002799.
Import: 832.000 ptes.

Centre: IES Guindàvols.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25002726.
Import: 1.275.000 ptes. (projecte 1).

Centre: IES Guindàvols.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25002726.
Import: 1.200.000 ptes. (projecte 2).

Centre: IES Josep Lladonosa.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006495.
Import: 790.000 ptes.

Centre: IES La Pineda.
Municipi: Badalona.
Núm. de codi: 08001421.
Import: 1.000.000 ptes.

Centre: CE Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 888.000 ptes.

Centre: CE Dolmen.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de codi: 08038673.
Import: 800.000 ptes.

Centre: IES Les Vinyes.
Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Núm. de codi: 08034643.
Import: 812.000 ptes.

Centre: IES F. X. Lluch i Rafecas.
Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Núm. de codi: 08031681.
Import: 832.000 ptes.

Centre: Esc. Sup. d’Hostaleria i Turisme
Sant Ignasi-Sarrià.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08056331.
Import: 800.000 ptes. (projecte 1).

Centre: Esc. Sup. d’Hostaleria i Turisme
Sant Ignasi-Sarrià.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08056331.
Import: 888.000 ptes. (projecte 2).

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 812.000 ptes. (projecte 1).

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 812.000 ptes. (projecte 2).

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 1.200.000 ptes. (projecte 3).

Centre: IES La Guineuta.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08034205.
Import: 832.000 ptes.
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Centre: IES M. de Déu de la Mercè.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08014401.
Import: 812.000 ptes. (projecte 1).

Centre: IES M. de Déu de la Mercè.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08014401.
Import: 812.000 ptes. (projecte 2).

Centre: IES M. de Déu de la Mercè.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08014401.
Import: 812.000 ptes. (projecte 3).

Centre: IES M. de Déu de la Mercè.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08014401.
Import: 812.000 ptes. (projecte 4).

Centre: IES M. de Déu de Montserrat.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08010705.
Import: 832.000 ptes.

Centre: IES Patronat Ribas.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013391.
Import: 832.000 ptes.

Centre: IES Salvador Seguí.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08041879.
Import: 812.000 ptes. (projecte 1).

Centre: IES Salvador Seguí.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08041879.
Import: 2.000.000 ptes. (projecte 2).

Centre: IES Salvador Seguí.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08041879.
Import: 812.000 ptes. (projecte 3).

Centre: Stucom.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08032361.
Import: 777.000 ptes.

Centre: IES Milà i Fontanals.
Municipi: Igualada.
Núm. de codi: 08019654.
Import: 812.000 ptes.

Centre: IES Marianao.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Núm. de codi: 08043681.
Import: 832.000 ptes.

Centre: IES Narcís Monturiol.
Municipi: Figueres.
Núm. de codi: 17001221.
Import: 740.000 ptes.

Centre: IES Montilivi.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001735.
Import: 822.000 ptes.

Centre: IFP Esc. d’Hoteleria i Serveis Sant
Narcís.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001759.
Import: 622.000 ptes. (projecte 1).

Centre: IFP Esc. d’Hoteleria i Serveis Sant
Narcís.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001759.
Import: 1.400.000 ptes. (projecte 2).

Centre: IFP Esc. d’Hoteleria i Serveis Sant
Narcís.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001759.
Import: 1.500.000 ptes. (projecte 3).

Centre: IES Bosc de la Coma.
Municipi: Olot.
Núm. de codi: 17005893.
Import: 1.300.000 ptes.

Centre: IES La Garrotxa.
Municipi: Olot.
Núm. de codi: 17002399.
Import: 802.000 ptes. (projecte 1).

Centre: IES La Garrotxa.
Municipi: Olot.
Núm. de codi: 17002399.
Import: 822.000 ptes. (projecte 2).

Centre: IES Montcada i Reixac.
Municipi: Montcada i Reixac.
Núm. de codi: 08021788.
Import: 700.000 ptes.

Centre: IES Palau Ausit.
Municipi: Ripollet.
Núm. de codi: 08035295.
Import: 812.000 ptes.

Centre: IES Montsià.
Municipi: Amposta.
Núm. de codi: 43006101.
Import: 812.000 ptes.

Centre: IES Esc. d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Cambrils.
Núm. de codi: 43007038.
Import: 812.000 ptes. (projecte 1).

Centre: IES Esc. d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Cambrils.
Núm. de codi: 43007038.
Import: 1.448.000 ptes. (projecte 2).

Centre: IES del Vendrell.
Municipi: el Vendrell.
Núm. de codi: 43004803.
Import: 812.000 ptes.

Centre: IES La Sènia.
Municipi: la Sénia.
Núm. de codi: 43006681.
Import: 500.000 ptes.

Centre: IES Baix Camp.
Municipi: Reus.
Núm. de codi: 43002594.
Import: 890.000 ptes.

Centre: IES d’Horticultura i Jardineria.
Municipi: Reus.
Núm. de codi: 43007385.
Import: 812.000 ptes.

Centre: IES Cal·lípolis.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43007191.
Import: 812.000 ptes.

Centre: IES Comte de Rius.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43003653.
Import: 812.000 ptes. (projecte 1).

Centre: IES Comte de Rius.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43003653.
Import: 812.000 ptes. (projecte 2).

Centre: IES F. Vidal i Barraquer.
Municipi: Tarragona.

Núm. de codi: 43005704.
Import: 812.000 ptes.

Centre: IES Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43006630.
Import: 975.000 ptes. (projecte 1).

Centre: IES Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43006630.
Import: 812.000 ptes. (projecte 2).

Centre: IES Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43006630.
Import: 812.000 ptes. (projecte 3).

Centre: IES de l’Ebre.
Municipi: Tortosa.
Núm. de codi: 43004441.
Import: 812.000 ptes.

Centre: IES Jaume Huguet.
Municipi: Valls.
Núm. de codi: 43004611.
Import: 812.000 ptes.

Centre: IES Ramon Barbat i Miracle.
Municipi: Vila-seca.
Núm. de codi: 43005972.
Import: 812.000 ptes.

Centre: IES Carles Vallbona.
Municipi: Granollers.
Núm. de codi: 08043644.
Import: 1.000.000 ptes. (projecte 1).

Centre: IES Carles Vallbona.
Municipi: Granollers.
Núm. de codi: 08043644.
Import: 822.000 ptes. (projecte 2).

Centre: Escola Joviat.
Municipi: Manresa.
Núm. de codi: 08056389.
Import: 880.000 ptes. (projecte 1).

Centre: Escola Joviat.
Municipi: Manresa.
Núm. de codi: 08056389.
Import: 828.000 ptes. (projecte 2).

Centre: IES Mollet.
Municipi: Mollet del Vallès.
Núm. de codi: 08021594.
Import: 832.000 ptes.

Centre: Esc. de 2n Ens. La Vall del Tenes.
Municipi: Santa Eulàlia de Ronçana.
Núm. de codi: 08036998.
Import: 945.000 ptes.

Centre: IES Vic.
Municipi: Vic.
Núm. de codi: 08031022.
Import: 935.000 ptes.

Centre: IES Alt Penedès.
Municipi: Vilafranca del Penedès.
Núm. de codi: 08035362.
Import: 832.000 ptes.

(99.172.021)

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 1999, de
modificació de la Resolució de 26 maig de
1999, per la qual es nomenen els tribunals
que han de jutjar el procediment selectiu per
a la provisió de places de funcionaris do-
cents i per a l’adquisició de noves especi-
alitats.
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Atesa la Resolució de 26 de maig de 1999,
per la qual es nomenen els tribunals que han
de jutjar el procediment selectiu per a la
provisió de places de funcionaris docents i
per a l’adquisició de noves especialitats
(DOGC núm. 2901, de 2.6.1999), d’acord
amb el que estableix la base 5.3 de la Reso-
lució de 18 de març de 1999 (DOGC núm.
2853, de 23.3.1999), de convocatòria de
proves per a la provisió de places de funci-
onaris docents i per a l’adquisició de noves
especialitats;

Ateses les al·legacions presentades per
la presidenta titular del tribunal número 1 de
l’especialitat d’anglès del cos de mestres,
senyora Pilar Boix Codina, així com les de
la presidenta suplent del mateix tribunal,
senyora M. Teresa Esquirol Palau, davant la
impossibilitat d’actuar, d’acord amb el que
estableix la base 5.6 de la convocatòria,

Resolc:

—1 Deixar sense efecte els nomenaments
de la senyora Pilar Boix Codina com a pre-
sidenta titular del tribunal número 1 de l’es-
pecialitat d’anglès del cos de mestres i el
de la senyora M. Teresa Esquirol Palau com
a presidenta suplent del mateix tribunal.

—2 Nomenar el senyor Enric Calvet Tomàs
president titular del tribunal número 1 de
l’especialitat d’anglès del cos de mestres.

—3 Com a membre del tribunal en què ha
estat designat el senyor Enric Calvet Tomàs
tindrà dret a percebre les pertinents dietes i
despeses de desplaçaments d’acord amb el
que preveu la base 5.11 de la Resolució de
18 de març de 1999, de convocatòria de
proves per a la provisió de places docents i
per a l’adquisició de noves especialitats.

—4 El termini per presentar la correspo-
nent recusació o manifestar l’abstenció serà
de deu dies naturals a comptar de l’ende-
mà de la publicació d’aquesta Resolució al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada,
davant la Direcció General de Recursos
Humans o davant el conseller d’Ensenya-
ment, 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 públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.

Barcelona, 2 de juliol de 1999

Estanislau Saló de la Iglesia
Director general de Recursos Humans

(99.169.051)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 1999, de
modificació de la Resolució de 8 de juliol de
1999, de convocatòria de concurs públic per
formar part de la llista d’aspirants per co-

brir places vacants o substitucions en rè-
gim d’interinitat en centres docents públics
d’ensenyaments no universitaris  per al curs
1999-2000.

Vista la Resolució de 8 de juliol de 1999
(DOGC núm. 2930, de 14.7.1999), per la qual
es convoca concurs públic per formar part
de la llista d’aspirants per cobrir places va-
cants o substitucions en règim d’interinitat
en centres docents públics d’ensenyaments
no universitaris dependents del Departament
d’Ensenyament per al curs 1999-2000,
d’acord amb el que preveu el punt 7.1 de
l’Acord de 21 de desembre de 1995 de la
Mesa Sectorial de Negociació del Personal
Docent d’Ensenyament Públic, sobre planti-
lles de professorat, mobilitat dels funcionaris
docents durant el període de la transició, des-
envolupament dels requisits d’especialitza-
ció, pla de formació del professorat i altres
mesures referents a l’aplicació de la reforma
durant la transició, aprovat pel Govern de la
Generalitat de Catalunya en la sessió de 23
de maig de 1996;

Atès que per a l’especialitat de formació
i orientació laboral del cos de professors
d’ensenyament secundari no es disposa de
prou aspirants per cobrir les necessitats
previstes durant el curs 1999-2000 i que no
va ser possible incloure l’especialitat esmen-
tada a la Resolució de 8 de juliol de 1999,
i que caldrà disposar de nous candidats per
cobrir places vacants o substitucions en
règim d’interinitat;

És procedent, per tant, completar i mo-
dificar el text i els annexos 1 i 3 de la Re-
solució de 8 de juliol de 1999 per tal d’in-
cloure en la convocatòria de concurs públic
indicada l’especialitat de formació i orienta-
ció laboral del cos de professors d’ensenya-
ment secundari, i en conseqüència,

Resolc:

—1 Afegir al text de la Resolució de 8 de
juliol de 1999, per la qual es convoca con-
curs públic per formar part de la llista d’as-
pirants per cobrir places vacants o substi-
tucions en règim d’interinitat en centres
docents públics d’ensenyaments no univer-
sitaris dependents del Departament d’En-
senyament, per al curs 1999-2000, a la pàg.
9602, dins l’apartat corresponent al cos de
professors d’ensenyament secundari i des-
prés de l’especialitat de tecnologia, l’espe-
cialitat de formació i orientació laboral, amb
el codi 108.

—2 Afegir a l’annex 1, pàg. 9604, de la
Resolució de 8 de juliol de 1999, en què
s’especifiquen les titulacions declarades
equivalents a efectes de docència exigides
per a l’ingrés a determinats cossos, i con-
cretament dins de l’apartat corresponent al
cos de professors d’ensenyament secundari
i després de l’especialitat de tecnologia, el
paràgraf següent:

“Codi i especialitat: 108, formació empre-
sarial (formació i orientació laboral).

”Titulacions:
”Diplomat en ciències empresarials.
”Diplomat en treball social.
”Diplomat en relacions laborals.

”Diplomat en educació social.
”Diplomat en gestió i administració pú-

blica.
”Graduat social.”

—3 Afegir a l’annex 3, pàg. 9608, de la
Resolució de 8 de juliol de 1999, en què
s’especifiquen les titulacions que capaciten
per ocupar llocs de treball per a cadascuna
de les especialitats, i concretament dins de
l’apartat corresponent al cos de professors
d’ensenyament secundari i després de l’es-
pecialitat de tecnologia, el paràgraf següent:

“Codi i especialitat: 108 formació empre-
sarial (formació i orientació laboral)

”Titulacions:
”Llicenciat en dret.
”Llicenciat en administració i direcció

d’empreses.
”Llicenciat en ciències actuarials i finan-

ceres.
”Llicenciat en ciències polítiques i de l’ad-

ministració.
”Llicenciat en economia.
”Llicenciat en ciències econòmiques.
”Llicenciat en ciències empresarials.
”Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials.
”Llicenciat en psicologia.
”Llicenciat en filosofia i ciències de l’edu-

cació (psicologia).
”Llicenciat en filosofia i lletres (psicologia).
”Llicenciat en medicina.
”Llicenciat en sociologia.
”Enginyeria superior industrial (organitza-

ció industrial).
”Diplomat en ciències empresarials.
”Diplomat en treball social.
”Diplomat en relacions laborals.
”Diplomat en educació social.
”Diplomat en gestió i administració pú-

blica.
”Graduat social diplomat.”

—4 El termini de presentació de sol·-
licituds per participar en aquesta especia-
litat serà el mateix que el que estableix l’es-
mentada Resolució de 8 de juliol de 1999,
de convocatòria de concurs públic per
formar part de la llista d’aspirants per co-
brir places vacants o substitucions en rè-
gim d’interinitat en centres docents públics
d’ensenyaments no universitaris per al curs
1999-2000, es a dir fins al dia 30 de juliol
de 1999.

Contra aquesta Resolució que posa fi a
la via administrativa, les persones interes-
sades 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 recurs de
reposició, previ al recurs contenciós admi-
nistratiu, davant l’òrgan que va dictar l’ac-
te, 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 novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
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comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, o qualsevol altre recurs que con-
siderin oportú per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 19 de juliol de 1999

Estanislau Saló de la Iglesia
Director general de Recursos Humans

(99.197.031)

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 1999, per la
qual s’encomana a la direcció de diversos
centres docents públics de secundària de-
pendents del Departament d’Ensenyament
l’adquisició de determinat subministrament
per a cicles formatius.

L’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, de règim jurídic de les admi-

nistracions públiques i del procediment
administratiu comú, preveu que la realitza-
ció d’activitats de caràcter material, tècnic
o de serveis, de la competència dels òrgans
administratius, pot ser encarregada a altres
òrgans o entitats de la mateixa administra-
ció per raons d’eficàcia, i establir de mane-
ra expressa les activitats a què afecta el
termini de vigència i la naturalesa i l’abast
de la gestió encarregada.

La implantació de cicles formatius de grau
mitjà i superior fa convenient dotar els cen-
tres públics de Catalunya que imparteixen
els esmentats ensenyaments del material
específic necessari.

Atès que per a diversos centres públics
de Catalunya que imparteixen cicles forma-
tius cal l’adquisició de complements del
material inventariable, es considera conve-
nient, per raons d’eficàcia, encomanar la
gestió de les esmentades adquisicions als
directors i directores dels centres docents
públics de secundària;

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Docents,

Resolc:

—1 Encomanar als directors i directores
dels centres docents públics de secundària
dependents d’aquest Departament que
consten a l’annex d’aquesta Resolució, l’ad-
quisició de material inventariable per impar-
tir cicles formatius, per import màxim de
2.000.000 de ptes. (12.020,24 euros), per
article i empresa.

—2 La vigència d’aquest encàrrec s’esta-
bleix des de la seva publicació al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya fins al 31
d’octubre de 1999.

Barcelona, 9 de juliol de 1999

Marià Morera i Goberna
Secretari general

ANNEX

Municipi Codi centre Nom centre Import

Alcanar ........................................................................................................ 43007087 Sòl de Riu 500.000
Ametlla de Mar, L’ ...................................................................................... 43006976 Mare de Déu de la Candelera 397.500
Amposta ..................................................................................................... 43006101 Montsià 2.553.500
Arenys de Mar ............................................................................................ 08035155 Els Tres Turons 346.000
Artesa de Segre ......................................................................................... 25005429 Els Planells 188.000
Badalona ..................................................................................................... 08045008 Badalona IX 998.000
Badalona ..................................................................................................... 08042019 Badalona VII 1.114.000
Badalona ..................................................................................................... 08044995 Barres i Ones 810.000
Badalona ..................................................................................................... 08045604 Enric Borràs 574.000
Badalona ..................................................................................................... 08001443 Eugeni d’Ors 1.825.000
Badalona ..................................................................................................... 08001421 La Pineda 2.986.000
Badalona ..................................................................................................... 08001480 Pau Gargallo 5.852.000
Badalona ..................................................................................................... 08045471 Pompeu Fabra 1.717.000
Badalona ..................................................................................................... 08046751 Ventura Gassol 370.000
Badia del Vallès .......................................................................................... 08042342 De Badia del Vallès 2.855.000
Banyoles ..................................................................................................... 17000330 Josep Brugulat 1.000.000
Banyoles ..................................................................................................... 17000305 Pere Alsius i Torrent 647.000
Barberà del Vallès ...................................................................................... 08035349 La Romànica 900.000
Barcelona .................................................................................................... 08013172 Ausiàs March 519.000
Barcelona .................................................................................................... 08013469 Barcelona-Besòs 2.547.500
Barcelona .................................................................................................... 08051227 Berenguer de Palou 145.000
Barcelona .................................................................................................... 08044156 Deià 2.343.000
Barcelona .................................................................................................... 08013275 Escola del Treball 5.241.800
Barcelona .................................................................................................... 08045513 Flos i Calcat 396.500
Barcelona .................................................................................................... 08057540 Guinardó-Mare de Déu de Montserrat 1.968.500
Barcelona .................................................................................................... 08034205 La Guineueta 447.000
Barcelona .................................................................................................... 08013329 Llotja 14.367.000
Barcelona .................................................................................................... 08014401 Mare de Déu de la Mercè 16.192.000
Barcelona .................................................................................................... 08044934 Meridiana 1.495.000
Barcelona .................................................................................................... 08013391 Patronat Ribas 4.882.000
Barcelona .................................................................................................... 08034138 Poblenou 250.000
Barcelona .................................................................................................... 08044053 Salvador Seguí 2.089.000
Blanes ......................................................................................................... 17005662 Serrallarga 2.853.000
Borges Blanques, les ................................................................................. 25006525 Josep Vallverdú 200.000
Calafell ........................................................................................................ 43007257 Camí de Mar 250.000
Caldes de Montbui .................................................................................... 08043486 Manolo Hugué 1.801.000
Calella ......................................................................................................... 08015171 Bisbe Sivilla 3.584.200
Cambrils ...................................................................................................... 43007038 Escola d’Hoteleria i Turisme 2.300.000
Cambrils ...................................................................................................... 43000779 Ramon Berenguer IV 1.230.000
Cardona ...................................................................................................... 08042330 Sant Ramon 358.000
Castellar del Vallès ..................................................................................... 08046682 De Castellar 800.000
Centelles ..................................................................................................... 08044569 Pere Barnils 941.000
Cerdanyola del Vallès ................................................................................. 08044715 Jaume Mimó 2.400.000
Cervera ....................................................................................................... 25005685 La Segarra 734.000
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Cornellà de Llobregat ................................................................................ 08016781 Esteve Terrades i Illa 2.449.700
Cornellà de Llobregat ................................................................................ 08035143 Miquel Martí i Pol 2.592.000
Deltebre ...................................................................................................... 43006964 De Deltebre 650.000
Esplugues de Llobregat ............................................................................. 08046657 Joaquim Blume 198.000
Esplugues de Llobregat ............................................................................. 08017131 Severo Ochoa 2.040.800
Falset .......................................................................................................... 43006691 De Falset 1.900.000
Figueres ...................................................................................................... 17001221 Narcís Monturiol 1.000.000
Flix ............................................................................................................... 43007233 De Flix 1.648.700
Gandesa ..................................................................................................... 43006642 Terra Alta 400.000
Garriga, la ................................................................................................... 08035234 Villa Romana 746.000
Gavà ............................................................................................................ 08041866 El Calamot 358.000
Girona ......................................................................................................... 17001759 Escola d’Hoteleria i Serveis Sant Narcís 1.000.000
Girona ......................................................................................................... 17001735 Montilivi 2.101.000
Girona ......................................................................................................... 17004499 Narcís Xifra i Masmitjà 4.000.000
Girona ......................................................................................................... 17006939 Santa Eugènia 5.170.000
Gironella ...................................................................................................... 08044971 De Gironella 1.358.000
Granollers ................................................................................................... 08043644 Carles Vallbona 1.199.000
Hospitalet de Llobregat, l’ ......................................................................... 08056109 Can Vilumara 1.319.000
Hospitalet de Llobregat, l’ ......................................................................... 08051264 Eduard Fontserè 515.000
Hospitalet de Llobregat, l’ ......................................................................... 08019371 Llobregat 875.000
Hospitalet de Llobregat, l’ ......................................................................... 08033912 Mercè Rodoreda 847.000
Hospitalet de Llobregat, l’ ......................................................................... 08019319 Pedraforca 1.300.500
Hospitalet de Llobregat, l’ ......................................................................... 08019401 Provençana 1.689.000
Hospitalet de Llobregat, l’ ......................................................................... 08044077 Serra i Abella 6.530.000
Igualada ...................................................................................................... 08019654 Milà i Fontanals 4.855.400
Les .............................................................................................................. 25006148 De Les 382.000
Llagosta, la ................................................................................................. 08043656 Marina 1.712.000
Lleida .......................................................................................................... 25002799 Caparrella 10.930.000
Lleida .......................................................................................................... 25006720 D’Hoteleria i Turisme 5.188.000
Lleida .......................................................................................................... 25005442 Escola del Treball 355.000
Lleida .......................................................................................................... 25002726 Guindàvols 920.500
Lleida .......................................................................................................... 25006771 Ronda 209.800
Lleida .......................................................................................................... 25006732 Torrevicens 228.000
Llinars del Vallès ........................................................................................ 08044594 Giola 932.000
Lloret de Mar .............................................................................................. 17005911 Ramon Coll i Rodés 365.000
Malgrat de Mar ........................................................................................... 08045665 Ramon Turró i Darder 1.076.000
Manresa ...................................................................................................... 08046761 Guillem Catà 2.085.000
Manresa ...................................................................................................... 08020462 Lacetània 2.830.300
Manresa ...................................................................................................... 08020474 Lluís de Peguera 398.000
Martorell ...................................................................................................... 08037152 Joan Oró 499.000
Masnou, el .................................................................................................. 08020826 Maremar 2.211.300
Mataró ......................................................................................................... 08021260 Alexandre Satorras 2.796.500
Mataró ......................................................................................................... 08046748 Thos i Codina 1.369.500
Molins de Rei ............................................................................................. 08034217 Bernat el Ferrer 2.321.000
Mollerussa .................................................................................................. 25003202 Agrària l’Urgell 5.723.500
Mollet del Vallès ......................................................................................... 08021594 De Mollet del Vallès 2.014.800
Mollet del Vallès ......................................................................................... 08054034 Gallecs 2.039.000
Montblanc ................................................................................................... 43009187 Martí l’Humà 450.000
Montcada i Reixac ..................................................................................... 08044533 25 de Setembre 2.644.600
Móra d’Ebre ................................................................................................ 43007129 Julio Antonio 1.797.500
Olesa de Montserrat .................................................................................. 08043978 Daniel Blanxart i Pedrals 481.000
Olot ............................................................................................................. 17005893 Bosc de la Coma 1.827.500
Olot ............................................................................................................. 17005340 D’Olot 2.255.000
Olot ............................................................................................................. 17002399 La Garrotxa 8.068.000
Palafrugell ................................................................................................... 17002557 Baix Empordà 1.583.000
Palau de Plegamans .................................................................................. 08045306 Ramon Casas i Carbó 475.000
Parets del Vallès ......................................................................................... 08044612 De Parets del Vallès 1.620.000
Pineda de Mar ............................................................................................ 08047832 Joan Coromines 1.625.500
Prat de Llobregat, el .................................................................................. 08031836 Illa dels Banyols 1.175.500
Prat de Llobregat, el .................................................................................. 08047492 Ribera Baixa 1.261.700
Premià de Mar ............................................................................................ 08031848 Cristòfor Ferrer 939.000
Reus ............................................................................................................ 43002594 Baix Camp 2.277.500
Reus ............................................................................................................ 43007385 D’Horticultura i Jardineria 3.500.000
Ripollet ........................................................................................................ 08035295 Palau Ausit 2.015.000
Rubí ............................................................................................................. 08036330 J.V. Foix 2.195.500
Sabadell ...................................................................................................... 08039203 Agustí Serra i Fontanet 3.077.500
Sabadell ...................................................................................................... 08024893 Castellarnau 6.259.000
Sabadell ...................................................................................................... 08024741 Escola Industrial 3.600.000
Sabadell ...................................................................................................... 08042020 Vallès 930.000
Salou ........................................................................................................... 43007543 Jaume I 694.000
Sallent ......................................................................................................... 08047376 Llobregat 1.360.000
Sant Adrià de Besòs .................................................................................. 08040151 La Mina 940.000
Sant Andreu de la Barca ........................................................................... 08043671 El Palau 2.003.000
Sant Boi de Llobregat ............................................................................... 08025605 Camps Blancs 166.000



Full de disposicions i actes administratius

1604

Municipi Codi centre Nom centre Import

Sant Boi de Llobregat ............................................................................... 08043681 Marianao 1.010.000
Sant Carles de la Ràpita ........................................................................... 43007221 Els Alfacs 1.000.000
Sant Celoni ................................................................................................. 08034606 Baix Montseny 3.588.700
Sant Cugat del Vallès ................................................................................ 08046694 Centre d’Alt Rendiment Esportiu 1.690.000
Sant Cugat del Vallès ................................................................................ 08031861 Leonardo da Vinci 1.695.000
Sant Feliu de Guíxols ................................................................................. 17003318 De Sant Feliu de Guíxols 115.000
Sant Feliu de Llobregat ............................................................................. 08041519 Martí Dot 430.000
Sant Joan de Vilatorrada ........................................................................... 08035313 Quercus 1.369.000
Sant Joan Despí ......................................................................................... 08026683 Francesc Ferrer i Guàrdia 1.722.500
Sant Pere de Ribes .................................................................................... 08042056 Can Puig 200.000
Santa Coloma de Farners ......................................................................... 17005376 De Santa Coloma de Farners 2.000.000
Santa Coloma de Gramenet ..................................................................... 08037176 La Bastida 1.254.800
Santa Coloma de Gramenet ..................................................................... 08034643 Les Vinyes 2.112.000
Santa Coloma de Gramenet ..................................................................... 08028047 Puig i Castellar 1.367.500
Santa Perpètua de Mogoda ...................................................................... 08045021 Estela Ibèrica 1.986.000
Sénia, la ...................................................................................................... 43006681 De La Sénia 1.647.500
Seu d’Urgell, la .......................................................................................... 25004188 Joan Brudieu 2.423.000
Sitges .......................................................................................................... 08043981 Joan Ramon Benaprès 1.338.000
Sort ............................................................................................................. 25006291 Hug Roger III 1.126.000
Tarragona .................................................................................................... 43007191 Cal·lípolis 4.647.000
Tarragona .................................................................................................... 43003653 Comte de Rius 5.800.000
Tarragona .................................................................................................... 43005704 Francesc Vidal i Barraquer 1.850.000
Tarragona .................................................................................................... 43006630 Pere Martell 3.064.000
Tàrrega ........................................................................................................ 25004528 Ondara 1.249.000
Tàrrega ........................................................................................................ 25006781 Alfons Costafreda 900.000
Terrassa ...................................................................................................... 08030339 De Terrassa 3.685.300
Terrassa ...................................................................................................... 08046724 Montserrat Roig 2.403.800
Terrassa ...................................................................................................... 08043516 Santa Eulàlia 3.280.000
Tordera ........................................................................................................ 08044983 Lluís Companys 285.000
Torelló .......................................................................................................... 08058404 De Torelló 1.530.000
Torredembarra ............................................................................................ 43007661 Ramon de la Torre 1.000.000
Tortosa ........................................................................................................ 43004441 L’Ebre 3.850.000
Tremp .......................................................................................................... 25006288 De Tremp 991.000
Valls ............................................................................................................. 43004611 José María Fábregas 2.465.000
Vendrell, el .................................................................................................. 43004803 Del Vendrell 3.100.000
Vic ............................................................................................................... 08031022 De Vic 2.499.500
Vic ............................................................................................................... 08035003 De Vic 6.290.000
Vielha e Mijaran .......................................................................................... 25006239 D’Aran 1.201.300
Vila-seca ..................................................................................................... 43005972 Ramon Barbat i Miracle 550.000
Viladecans .................................................................................................. 08031228 Torre Roja 1.221.000
Vilafranca del Penedès .............................................................................. 08035362 Alt Penedès 1.333.000
Vilafranca del Penedès .............................................................................. 08031459 Eugeni d’Ors 1.355.500
Vilanova i la Geltrú ..................................................................................... 08031681 Francesc Xavier Lluch i Rafecas 1.227.000
Vilanova i la Geltrú ..................................................................................... 08043693 Joaquim Mir 1.973.500

Total   330.559.400

(99.194.010)

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 1999, d’ho-
mologació de llibres de text i materials cur-
riculars per a l’alumnat dels centres docents
públics i privats d’ensenyament no universi-
tari.

El Decret 69/1993, de 23 de febrer
(DOGC núm. 1722, de 17.3.1993), que
regula el procediment i règim d’homologa-
ció de llibres de text i altres materials cur-
riculars, estableix que els llibres de text
editats per al desenvolupament del currí-
culum destinats a ser utilitzats per l’alum-
nat dels centres docents públics i privats
d’ensenyament no universitari de Cata-
lunya, hauran de ser homologats pel De-
partament d’Ensenyament, i que els altres
materials curriculars destinats al mateix
alumnat podran ser prèviament homologats
pel Departament d’Ensenyament. En amb-
dós casos, l’homologació es realitzarà
d’acord amb el procediment que preveu el
Decret esmentat.

La disposició transitòria del Decret esmen-
tat estableix que mentre siguin vigents els
plans d’estudi per als nivells del batxillerat
unificat polivalent i la formació professional
regulats per la Llei 14/1970, de 4 d’agost,
general d’educació i finançament de la re-
forma educativa, la supervisió de llibres de
text i materials didàctics per a aquests ni-
vells s’ajustarà al procediment que s’indica
al Decret, i quant als continguts s’ajustarà
als plans d’estudi que fixen els ensenya-
ments corresponents.

Presentades a aquest Departament d’En-
senyament diverses sol·licituds d’homolo-
gació de llibres de text i de materials cur-
riculars, i havent-se’n constatat l’adequació
als currículums establerts pel Govern de la
Generalitat de Catalunya.

Resolc:

Homologar els llibres de text i els materi-
als curriculars que figuren a l’annex d’aques-

ta Resolució, destinats a l’alumnat dels
centres docents públics i privats d’ensenya-
ment no universitari de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos me-
sos a comptar de l’endemà de la seva pu-
blicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant 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 arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
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novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu 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, de 9 de juliol de 1999

P.D. (Resolució de 6.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

M. dels Àngels González i Estremad
Directora general d’Ordenació Educativa

ANNEX

Educació primària. Cicle inicial

Llibres de text

Llengua 1. Llengua catalana i literatura.
Francesc Gay i Gerard Meneses. Editorial
Casals.

Llengua 2. Llengua catalana i literatura.
Francesc Gay i Gerard Meneses. Editorial
Casals.

Lengua castellana 1. Llengua castellana i
literatura. Francesc Gay i Gerard Meneses.
Editorial Casals.

Lengua castellana 2. Llengua castellana i
literatura. Francesc Gay i Gerard Meneses.
Editorial Casals.

Coneixement del medi 1. Coneixement del
medi: natural, social i cultural. Coneixement
del medi: natural i coneixement del medi:
social i cultural. Francesc Gay i Gerard
Meneses. Editorial Casals.

Coneixement del medi 2. Coneixement del
medi: natural, social i cultural. Coneixement
del medi: natural i coneixement del medi:
social i cultural. Francesc Gay i Gerard
Meneses. Editorial Casals.

Matemàtiques 1. Matemàtiques. Francesc
Gay i Gerard Meneses. Editorial Casals.

Matemàtiques 2. Matemàtiques. Francesc
Gay i Gerard Meneses. Editorial Casals.

Educació artística: música 1. Educació ar-
tística: música. Lluís Alcalà i Josep Colomé.
Editorial Casals.

Educació artística: música 2. Educació ar-
tística: música. Lluís Alcalà i Josep Colomé.
Editorial Casals.

Material curricular

Educació artística: música 1. Disc com-
pacte. Educació artística: música. Lluís
Alcalà i Josep Colomé. Editorial Casals.

Educació artística: música 2. Disc com-
pacte. Educació artística: música. Lluís
Alcalà i Josep Colomé. Editorial Casals.

Lectures 1. Llengua catalana i literatura.
Elena O’Callaghan. Editorial Casals.

Lectures 2. Llengua catalana i literatura.
Elena O’Callaghan. Editorial Casals.

Lengua castellana 1. Llengua castellana i
literatura. Nieves Minguez, Concha Romero
i Enrique Ferro. Editorial Santillana.

Lengua castellana 2. Llengua castellana i
literatura. Nieves Minguez, Concha Romero
i Enrique Ferro. Editorial Santillana.

Educació primària. Cicle mitjà

Llibres de text

Fantastic Fanfare 3 i 4. Llengües estran-
geres: anglès. P. Bazo i M. Peñate. Editorial
Oxford University Press.

Matemàtiques 1. Sèrie Sol i Lluna. Mate-
màtiques L. Ferrero, I. Gaztelu, P. Martín i L.
Martínez. Editorial Barcanova.

Matemàtiques 2. Sèrie Sol i Lluna. Mate-
màtiques L. Ferrero, I. Gaztelu, P. Martín i L.
Martínez. Editorial Barcanova.

Material curricular
Lengua castellana 3. Llengua castellana i

literatura. Leonor Romo i Pedro López. Edi-
torial Santillana.

Lengua castellana 4. Llengua castellana i
literatura. Concha Romero i Leonor Romo.
Editorial Santillana.

Super Bus 1. Llibre-quadern. Llengües es-
trangeres: anglès. M. José Lobo i Pepita
Subirà. Editorial Heinemann.

Super Bus 2. Llibre-quadern. Llengües es-
trangeres: anglès. M. José Lobo i Pepita
Subirà. Editorial Heinemann.

Fantastic Fanfare 3 i 4. Quadern i cas-
sets. Llengües estrangeres: anglès. P. Bazo
i M. Peñate. Editorial Oxford University
Press.

Educació primària. Cicle superior

Llibres de text

Llengua 6. Projecte Mediterrani. Llengua
catalana i literatura. M. Cornudella, M. Gan-
ges, R. I. García, E. O’Callaghan. Editorial
Grup Promotor Santillana.

Top Class 3. Llengües estrangeres: an-
glès. Cathy Lawday. Editorial Oxford Univer-
sity Press.

Top Class 4. Llengües estrangeres: an-
glès. Cathy Lawday. Editorial Oxford Univer-
sity Press.

Matemàtiques 1. Sèrie Sol i Lluna. Mate-
màtiques L. Ferrero, I. Gaztelu, P. Martín i L.
Martínez. Editorial Barcanova.

Matemàtiques 2. Sèrie Sol i Lluna. Mate-
màtiques L. Ferrero, I. Gaztelu, P. Martín i L.
Martínez. Editorial Barcanova.

Material curricular

Pont. Quadern de llengua. Exercicis fo-
namentals per preparar l’entrada a l’ESO.
Llengua catalana i literatura. Rosa M. Martí
i J. Nadal. Editorial Nadal.

Lengua castellana 5. Llengua castellana i
literatura. Concha Romero, Sagrario Luna,
Estrella Nicolás i Leonor Romo. Editorial
Santillana.

Top Class 3. Quadern i cassets. Llengües
estrangeres: anglès. Cathy Lawday. Edito-
rial Oxford University Press.

Top Class 4. Quadern i cassets. Llengües
estrangeres: anglès. Cathy Lawday. Edito-
rial Oxford University Press.

Pont. Quadern de matemàtiques. Exerci-
cis fonamentals per preparar l’entrada a
l’ESO. Matemàtiques. 2n curs. Rosa M.
Martí i J. Nadal. Editorial Nadal.

Educació secundària obligatòria

Llibres de text

Fonema 6. Llengua catalana i literatura.
Crèdit comú. 2n cicle. N. Alberdi, R. Gran-
gé, J. Saiz i R. Saiz. Editorial Claret.

Viure la poesia. L’obra poètica de Miquel
Martí i Pol. Llengua catalana i literatura. Crè-
dit variable. Isabel Castelló. Editorial Barca-
nova.

Aloc. Llengua catalana i literatura 1. Llen-
gua catalana i literatura. Crèdits comuns 1
i 2. 1r cicle. J. Badia, J. Balcells, I. Casane-
llas, J. Grifoll, L. Sinués. Editorial Castellnou.

Cisell. Llengua catalana i literatura 3. Llen-
gua catalana i literatura. Crèdits comuns 5
i 6. 2n cicle. J. Badia, J. Balcells, J. Grifoll,
I . Puig, C. Ribó, A. Sargatal. Editorial
Castellnou.

Doll. Llengua catalana i literatura 4. Llen-
gua catalana i literatura. Crèdits comuns 7
i 8. 2n cicle. J. Badia, J. Balcells, J. Grifoll,
I. Puig, C. Ribó i A. Sargatal. Editorial
Castellnou.

Alfil. Lengua castellana 1. Llengua caste-
llana i literatura. Crèdits comuns 1 i 2. 1r
cicle. E. Cañete, D. Fernández, J. Huerto,
D. Rodríguez i A. Via. Editorial Castellnou.

Botarel. Lengua castellana 2. Llengua
castellana i literatura. Crèdits comuns 3 i 4.
1r cicle. E. Cañete, D. Fernández, J. Huer-
to, D. Rodríguez i A. Via. Editorial Castellnou.

Celemín. Lengua castellana 3. Llengua
castellana i literatura. Crèdits comuns 5 i 6.
2n cicle. E. Cañete, D. Fernández, J. Huer-
to, D. Rodríguez i A. Via. Editorial Castellnou.

Pleamar. Lengua castellana 4. Llengua
castellana i literatura. Crèdit comu 7. 2n
cicle. E. Cañete, D. Fernández, J. Huerto,
D. Rodríguez i A. Via. Editorial Castellnou.

Létera. Llengua castellana i literatura. Crè-
dits comuns 3 i 4. 1r cicle. M. E. Ferrer, A.
Mínguez, M. J. Pérez. Editorial Casals.

Lengua y literatura. Llengua castellana i
literatura. Crèdits comuns 1 i 2. 1r cicle. P.
Caldú, M. E. Ferrer, L. Ortiz i M. J. Pérez.
Editorial Casals.

Top class 1 i 2. Llengües estrangeres: an-
glès. Crèdits comuns 1, 2, 3 i 4. 1r cicle. P.
Field, J. Last, P. Muñoz, M.J. Páramo. Edi-
torial Burlington Books Catalunya.

Top class 3 i 4. Llengües estrangeres: an-
glès. Crèdits comuns 5, 6, 7 i 8. 2n cicle. P.
Field, J. Last, P. Muñoz, M. J. Páramo.
Editorial Burlington Books Catalunya.

Team Work - 4. Llengües estrangeres: an-
glès. Crèdits comuns 7 i 8. 2n cicle. D.
Spencer i D. Vaughan. Editorial Heinemann.

Action 1-2. Llengües estrangeres: anglès.
2n cicle. C. Myers i G. Morales. Editorial
Heinemann.

Aventure-Partez. Segona llengua estran-
gera: francès. 2n cicle. R. McNab, P. García,
E.J. Garcia i J.L. Lesauvage. Editorial Hei-
nemann.

Making Moves 1-2. Llengües estrangeres:
anglès. Crèdits comuns 1, 2, 3 i 4. 1r cicle.
R. M. Prieto i A.M. Martínez. Editorial Baula.

Educació visual i plàstica. Educació visu-
al i plàstica. 2n cicle. Crèdits comuns 3 i 4.
E. Barnechea i R. Requena. Editorial Baula.

Interacció. Química. Ciències de la natu-
ralesa. Crèdit comú 7. 2n cicle. J. I. del
Barrio. Editorial Cruïlla.

Natura-6. Química. Ciències de la natu-
ralesa. Crèdit comú 6. 2n Cicle. Núria Boi-
xaderas. Editorial Vicens Vives.

Natura i ciència 7. El cos humà. Ciències
de la naturalesa. Crèdit comú 7. 2n cicle.
Núria Duran de Grau, Ramon Pascual i Llu-
vià i Pilar Sesé i Muniàtegui. Editorial Claret.

La revolució industrial a Catalunya. Cièn-
cies socials. Crèdit variable tipificat d’ampli-
ació. 1r i 2n cicle. Teresa Casanelles. Edito-
rial Baula.
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Descobrim la ciutat de Vic. Ciències so-
cials. Crèdit variable. 1r cicle. Anna Erra,
Xavier Martí, Vicenc Pascual, Ramón Rial.
Editorial Eumo.

Espais, cultures i migracions. Ciències so-
cials. Crèdit variable tipificat d’ampliació. 1r
i 2n cicle. Eva Gou. Editorial Baula.

Castells, monestirs i catedrals. Ciències
socials. Crèdit variable. 1r cicle. Ricardo
Palos i Gil. Editorial Casals.

Ars. Com llegir l’escultura, l’arquitectura
i la pintura. Ciències socials. Crèdit variable
tipificat d’aprofundiment. 2n cicle. Isabel
Valenciano. Editorial Casals.

Els aliments: de la producció a la taula.
Ciències de la naturalesa i tecnologia. Crè-
dit variable interdisciplinari. 1r i 2n cicle. M.
Casas, A. Sardà i C. Tomàs. Editorial Baula.

Calculant i construint. Matemàtiques. Crè-
dit comú 1. 2n cicle. M. C. Bellart, E. Bes-
cós, V. Frias, i d’altres. Editorial Baula.

Representant i interpretant. Matemàtiques.
Crèdit comú 2. 2n cicle. M. C. Bellart, E.
Bescós, V. Frias, i d’altres. Editorial Baula.

Aproximant i resolent. Matemàtiques. Crè-
dit comú 3. 2n cicle. M. C. Bellart, E. Bes-
cós, V. Frias, i d’altres. Editorial Baula.

Deduint i simulant. Matemàtiques. Crèdit
comú 4. 2n cicle. M. C. Bellart, E. Bescós,
V. Frias, i d’altres. Editorial Baula

Publicitat. Llengua catalana i literatura i
educació visual i plàstica. Crèdit variable
tipificat d’ampliació. 2n cicle. J. Sabaté.
Editorial Enciclopèdia Catalana.

Lectura i representació de gràfics. Cièn-
cies de la naturalesa, matemàtiques, cièn-
cies socials i tecnologia. Crèdit variable ti-
pìficat de reforç. 1r cicle. E. Casellas, J.
Jorba i R. Rodríguez. Editorial Enciclopèdia
Catalana.

Fem mapes. Estudi cartogràfic de l’en-
torn. Ciències socials i ciències de la natu-
ralesa. Crèdit variable tipificat d’ampliació.
1r cicle. N. Lázaro i F. Santolaria. Editorial
Casals.

Informàtica d’usuari. Crèdits transversals.
Crèdit variable tipificat d’iniciació. 1r cicle.
M.A. Almarza i J. Batlle. Editorial Enciclo-
pèdia Catalana.

Treball amb materials diversos. Tecnolo-
gia. Crèdit variable tipificat de reforç. 1r .
cicle. J. Barjuan. Editorial Enciclopèdia
Catalana.

Comprensión lectora. Llengua castellana
i literatura. Crèdit variable tipificat de reforç.
2n cicle. Ch. Larriba i A. Navarrete. Editorial
Enciclopèdia Catalana.

Material curricular

Ortografia i puntuació - 1. Quadern. Llen-
gua catalana i literatura. 1r cicle. Josep M.
Cormand, M.L. Corominas, L. López del
Castilllo, M. Martín, A. Prat i N. Vilà. Edito-
rial Casals.

Ortografia i puntuació - 2. Quadern. Llen-
gua catalana i literatura. 1r cicle. Josep M.
Cormand, M.L. Corominas, L. López del
Castilllo, M. Martín, A. Prat i N. Vilà. Edito-
rial Casals.

Ortografia i puntuació - 3. Quadern. Llen-
gua catalana i literatura. 2n cicle. Josep M.
Cormand, M.L. Corominas, L. López del
Castilllo, M. Martín, A. Prat i N. Vilà. Edito-
rial Casals.

Ortografia i puntuació - 4. Quadern. Llen-
gua catalana i literatura. 2n cicle. Josep M.

Cormand, M.L. Corominas, L. López del
Castilllo, M. Martín, A. Prat i N. Vilà. Edito-
rial Casals.

Narrar i descriure. Llengua catalana i lite-
ratura. Crèdit variable tipificat de reforç. 2n
cicle. A. Codinach i d’altres. Editorial Bar-
canova.

Llengua. Ortografia. Reforç. Llengua ca-
talana i literatura. Material complementari. 1r
i 2n cicle. Neus Guidonet i Angels Beltran.
Editorial Nadal.

Jerigonza 1, 2, 3. Llengua castellana i li-
teratura. 2n cicle. C. López Villamor, S.
Martínez Ikaza, M.M. Pérez Gómez, T. Ruiz
Pérez, A. Fernández Campos. Editorial
Octaedro.

Jerigonza 4. Llengua castellana i literatu-
ra. 2n cicle. C. López Villamor, S. Martínez
Ikaza, M.M. Pérez Gómez, T. Ruiz Pérez, A.
Fernández Campos. Editorial Octaedro.

Lengua viva 1. Llengua castellana i litera-
tura. 1r cicle. José Calero Heras i Consuelo
Gonzàlez Cubero. Editorial Octaedro.

Para narrar. Llengua castellana i literatu-
ra. 1r cicle. Felipe Zayas, Ana Martínez i
Carmen Rodriguez. Editorial Octaedro.

Para informar (se). Llengua castellana i li-
teratura. 1r cicle. Felipe Zayas, Ana Martínez
i Carmen Rodriguez. Editorial Octaedro.

Para imaginar (nos). Llengua castellana i
literatura. 2n cicle. Felipe Zayas, Ana Martínez
i Carmen Rodriguez. Editorial Octaedro.

Mágina I. Llengua castellana i literatura.
1r cicle. F. Rincón. R. Bonet, J. Cañas, V.
Garrido, L. Gilabert, J. Jurado, A. Molino i
L. Ruiz. Editorial Octaedro.

Mágina II. Llengua castellana i literatura.
1r cicle. F. Rincón. R. Bonet, J. Cañas, V.
Garrido, L. Gilabert, J. Jurado, A. Molino i
L. Ruiz. Editorial Octaedro.

Mágina III. Llengua castellana i literatura.
2n cicle. F. Rincón. R. Bonet, J. Cañas, V.
Garrido, L. Gilabert, J. Jurado, A. Molino i
L. Ruiz. Editorial Octaedro.

Mágina IV. Llengua castellana i literatura.
2n cicle. F. Rincón. R. Bonet, J. Cañas, V.
Garrido, L. Gilabert, J. Jurado, A. Molino i
L. Ruiz. Editorial Octaedro.

Gramática y ortografía I. Quadern. Llen-
gua castellana i literatura. 1r cicle. P. López
Lara, N. Mínguez, C. Romero i E. Ferro.
Editorial Grup Promotor Santillana.

Gramática y ortografía II. Quadern. Llen-
gua castellana i literatura. 1r cicle. E. Alon-
so, T. González, P. López i C. Romero.
Editorial Grup Promotor Santillana.

Taller de lectura I. Quadern. Llengua cas-
tellana i literatura. 1r cicle. P. López i E.
Ferro. Editorial Grup Promotor Santillana.

Taller de lectura II. Quadern. Llengua cas-
tellana i literatura. 1r cicle. P. López, L.
Romo, C. Romero i E. Ferro. Editorial Grup
Promotor Santillana.

Expresión I. Quadern. Llengua castellana
i literatura. 1r cicle. N. Mínguez i E. Ferro.
Editorial Grup Promotor Santillana.

Composición (Expresión II). Quadern.
Llengua castellana i literatura. 1r cicle. N.
Mínguez i E. Ferro. Editorial Grup Promotor
Santillana.

Top class 1 i 2. Quaderns i cassets. Llen-
gües estrangeres: anglès. Crèdits comuns
1, 2, 3 i 4. 1r cicle. P. Field, J. Last, P. Muñoz,
M.J. Páramo. Editorial Burlington Books
Catalunya.

Top class 3 i 4. Quaderns i cassets. Llen-
gües estrangeres: anglès. Crèdits comuns
5, 6, 7 i 8. 2n cicle. P. Field, J. Last, P.
Muñoz, M.J. Páramo. Editorial Burlington
Books Catalunya.

Grammar One. Llengües estrangeres: an-
glès. 1r cicle. Crèdit variable d’ampliació.
Jennifer Seidl. Editorial Oxford University
Press.

Team Work - 4. Llengües estrangeres: an-
glès. Llibre d’activitats i cassets. Crèdits
comuns 7 i 8. 2n cicle. D. Spencer i D.
Vaughan. Editorial Heinemann.

Action 1-2. Llengües estrangeres: anglès.
Quaderns i cassets. 2n cicle. C. Myers i G.
Morales. Editorial Heinemann.

Aventure-Partez. Segona llengua estran-
gera: francès. Quaderns i cassets. 2n cicle.
R. McNab i P. García. Editorial Heinemann.

Making Moves 1-2. Quaderns 1-2-3-4.
Llengües estrangeres: anglès. Crèdits co-
muns 1, 2, 3 i 4. 1r cicle. R.M. Prieto i A.M.
Martínez. Editorial Baula.

Graó-Música 2. Llibre de consulta. Músi-
ca. 2n cicle. P. Alsina, C. Gracia, A. Girál-
dez, A.E. Gonzàlez, F. Linares, P. Pastor.
Editorial Graó.

Graó-Música. Quadern d’exercics 1. Mú-
sica. 1r cicle. Gemma Isalt. Editorial Graó.

Graó-Música. Quadern d’exercics 2. Mú-
sica. 1r cicle. Albert Ginestà. Editorial Graó.

Graó-Música. Quadern d’exercics 3. Mú-
sica. 2n cicle. Cristina Fuertes. Editorial
Graó.

Graó-Música. Quadern d’exercics 4. Mú-
sica. 2n cicle. Francesc Linares. Editorial
Graó.

Educació visual i plàstica I. Educació vi-
sual i plàstica. 1r cicle. Carmen Pascual
Ulloa. Editorial Donostiarra.

Educació visual i plàstica II. Educació vi-
sual i plàstica. 1r cicle. Carmen Pascual
Ulloa. Editorial Donostiarra.

Educació visual i plàstica III. Educació vi-
sual i plàstica. 2n cicle. Carmen Pascual
Ulloa. Editorial Donostiarra.

Ciències de la naturalesa. Ciències de la
naturalesa, crèdits comuns 7 i 8. 2n cicle.
Gemma Escribà, Pilar Pérez i R.M. Pérez.
Editorial Brúixola.

Exercicis i problemes de física i química.
Quadern. Ciències de la naturalesa. 1r ci-
cle. David Sanchez. Editorial Grup Promo-
tor Santillana.

Exercicis i problemes de física i química
II. Quadern. Ciències de la naturalesa. 1r
cicle. David Sanchez. Editorial Grup Promo-
tor Santillana.

Exercicis i problemes de física i química
IV. Quadern. Ciències de la naturalesa. 2n
cicle. Eva M. Muñoz i David Sanchez. Grup
Promotor Santillana.

Els valors de la convivència. Ciències so-
cials. Crèdit variable tipificat d’ampliació. 2n
cicle. E. Matias i C. Romero. Editorial Nadal.

Matemàtiques. Revisió del primer cicle.
Reforç. Quadern. Matemàtiques. 1r cicle.
R.M. Martí, J. Nadal. Editorial Nadal.

L’aigua i el medi: el riu Segre. Llibre i qua-
dern de treball. Interdisciplinari. 1r i 2n ci-
cle. A. Bosch, J. Castillo i M. Irún. Editorial
Pagès.

Tecnologia - Quadern de projectes. Tec-
nologia. 2n cicle. A. Romero i X. Serrate.
Editorial Brúixola.
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Aprèn estratègies de resolució de proble-
mes matemàtics. Proporcions, descomptes,
repartiments. Matemàtiques. Crèdit variable.
1r i 2n cicle. M. Pifarré. Editorial Pagès.

Càlcul i mesura. Quadern. Matemàtiques.
1r cicle. Pilar García. Editorial Grup Promo-
tor Santillana.

Figures geomètriques i estadística. Qua-
dern. Matemàtiques. 1r cicle. Pilar García.
Editorial Grup Promotor Santillana.

Sexualitat, contracepció i sida. Ciències de
la naturalesa. Crèdit variable. 2n cicle. A. Do-
mingo, P. Font i J. de Manuel. Editorial Co-
lumna.

Publicitat. Quadern. Llengua catalana i li-
teratura i educació visual i plàstica. Crèdit
variable tipificat d’ampliació. 2n cicle. J.
Sabaté. Editorial Enciclopèdia Catalana.

Lectura i representació de gràfics. Qua-
dern. Ciències de la naturalesa, matemàti-
ques, ciències socials i tecnologia. Crèdit
variable tipificat de reforç. 1r cicle. E. Case-
llas, J. Jorba i R. Rodríguez. Editorial Enci-
clopèdia Catalana.

Fem mapes. Estudi cartogràfic de l’en-
torn. Quadern. Ciències socials i ciències de
la naturalesa. 1r cicle. Crèdit variable tipifi-
cat d’ampliació. N. Lázaro i F. Santolaria.
Editorial Casals.

Informàtica d’usuari. Quadern. Crèdits
transversals. Crèdit variable tipificat d’inicia-
ció. 1r cicle. M.A. Almarza i J. Batlle. Edito-
rial Enciclopèdia Catalana.

Treball amb materials diversos. Quadern.
Tecnologia. Crèdit variable tipificat de reforç.
1r cicle. J. Barjuan. Editorial Enciclopèdia
Catalana.

Comprensión lectora. Quadern. Llengua
castellana i literatura. Crèdit variable tipifi-
cat de reforç. 2n cicle. Ch. Larriba i A.
Navarrete. Editorial Enciclopèdia Catalana.

La màgia de les matemàtiques. Matemà-
tiques. Crèdit variable. 1r i 2n cicle. D. Barba
i Ll. Segarra. Editorial Barcanova.

Batxillerat

Llibres de text
Llengua catalana i literatura. Llengua ca-

talana i literatura. Matèria comuna. Crèdits
1 i 2. M.C. Pellicer i M. Sala. Editorial Brúi-
xola.

Llengua catalana i literatura. Llengua ca-
talana i literatura. Matèria comuna. Crèdits
3 i 4. V. Labara, J. Mallart, J. Castells i P.
Robert. Editorial McGraw-Hill.

Llengua catalana 2. Llengua catalana i li-
teratura. Matèria comuna. Crèdits 3 i 4. A.
Ponsatí i E. Silvestre. Editorial Barcanova.

Llengua catalana i literatura. Llengua ca-
talana i literatura. Matèria comuna. 4 crè-
dits. A. Freixa i J. Pallarols. Editorial Baula.

Lengua castellana y literatura. Literatura.
Llengua castellana i literatura. Matèria co-
muna. 4 crèdits. F. García, C. López i M.
Lorente. Editorial Baula.

Logos. Filosofia. Crèdits 1, 2, 3. Matèria
comuna. J. de Echano i d’altres. Editorial
Vicens Vives.

Filosofia. Filosofia. Crèdits 1, 2, 3. Matè-
ria comuna. A. Cortina i Grup Ethos. Edito-
rial Grup Promotor Santillana.

Biologia - 1. Biologia. Crèdits 1, 2, 3. Mo-
dalitat de ciències de la naturalesa i de la
salut. J. de Manuel, R. Grau i A. Domingo.
Editorial Teide.

Tecnologia industrial 1. Tecnologia Indus-
trial. Modalitat de tecnologia. Crèdit 1, 2, 3.
P. Gomis, J.M. Cantons, J.A. Minguella, J.
Piñol, S. Soler. Editorial Casals.

Física I. Física. Modalitats de ciències de
la naturalesa i salut i de tecnologia. Crèdits
1, 2, 3. A. Caamaño, A. Cortel, M.T. Loza-
no, Ll. Pueyo. Editorial Teide.

Física I. Física. Crèdits 1, 2, 3. Modalitats
de ciències de la naturalesa i la salut i de
tecnologia. Equip Edebé. Editorial Edebé.

Llatí I. Llatí. Modalitat d’humanitats i ci-
ències socials. Crèdits 1, 2, 3. A. Ferrán-
dez, J.L. Garcia, A. Gómez. Editorial Casals.

Grec. Grec. 3 crèdits. Modalitat d’huma-
nitats i ciències socials. M. Capellà. Edito-
rial Teide.

Geografia. Geografia. 3 crèdits. Modali-
tat d’humanitats i ciències socials. J. Bus-
quets i d’altres. Editorial Barcanova.

Història del món contemporani. Història
del món contemporàni. 3 crèdits. Modalitat
d’humanitats i ciències socials. Cristòfol A.
Trepat i d’altres. Editorial Barcanova.

Nou temps. Història del món contempo-
rani. Modalitat d’humanitats i ciències soci-
als. Crèdits 1, 2, 3. M. Garcia i C. Gatell.
Editorial Vicens Vives.

Història del món contemporani. Història
del món contemporani. Modalitat d’huma-
nitats i ciències socials. 3 crèdits. J. Mon-
tero i d’altres. Editorial Baula.

Història. Història. Matèria comuna. 3 crè-
dits. M. Argilés, A. Casellas, S. Cucurella,
M. Domínguez, F. Ferrando, J. Fornés i J.L.
Perez de Rozas i M. Ramisa. Editorial Ca-
sals.

Història de l’art. Història de l’art. Crèdits
1, 2, 3. Modalitats d’humanitats i ciències
socials i arts. J. Crosas i J.A. Padrós. Edi-
torial Castellnou.

Biologia 2. Biologia. Crèdits 4, 5 i 6. Mo-
dalitat de ciències de la naturalesa i de la
salut. J. Cuello, A. Domínguez, J. Pons.
Editorial Barcanova.

Matemàtiques 2. Matemàtiques. Crèdits
4, 5 i 6. Modalitats de ciències de la natu-
ralesa i de la salut i tecnologia. I. Del Blan-
co, O. Busquets, C. Castañer, F. Vicens.
Editorial Barcanova.

Material curricular

Lengua y comentario de texto. Llengua
castellana i literatura. José Quiñonero. Edi-
torial Octaedro.

Què és la filosofia? Filosofia. Material
complementari. Oriol Colomer i Carles. Edi-
torial Claret.

Biologia 2. Biologia. Crèdits 4, 5, 6. Mo-
dalitat de ciències de la naturalesa i la salut.
M. Arias, J. Barrachina, C. Closas i R. Fer-
rer. Editorial Castellnou.

Matemàtiques (vol. 1). Nombres reals. Po-
linomis. Funcions. Funcions exponencial i lo-
garítmica. Matemàtiques. Modalitats de tec-
nologia i ciències de la naturalesa i la salut.
A. Faixes, J. Rodà i J. Sans. Editorial IOL.

Matemàtiques (vol. 2). Ampliació de tri-
gonometria. Geometria analítica en el pla.
Matemàtiques. Modalitats de tecnologia i
ciències de la naturalesa i la salut. A. Fai-
xes, J. Rodà i J. Sans. Editorial IOL.

Matemàtiques (vol. 1). Derivades i inte-
grals. Matemàtiques. Modalitats de tecno-
logia i ciències de la naturalesa i la salut. A.
Faixes, J. Rodà i J. Sans. Editorial IOL.

Matemàtiques (vol. 2). Àlgebra. Matemà-
tiques. Modalitats de tecnologia i ciències
de la naturalesa i la salut. A. Faixes, J. Rodà
i J. Sans. Editorial IOL.

Orientacions per al treball de recerca. Ma-
terial complementari. J. Serarols. Editorial
Castellnou.

Ensenyaments musicals

Llibre de text

Llenguatge contemporani. Tècnica bàsi-
ca de llenguatge musical. Llenguatge musi-
cal. Grau elemental i grau mitjà. Xavier
Boliart. Editorial MF-Dinsic.

Material curricular

Petit compositor I. Introducció a l’harmo-
nia sobre teclat. Material complementari. 1r
i 2n curs. Grau elemental. I. Medina. Edito-
rial Boileau.

(99.180.136)

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 1999, de
cessament de la senyora Concepció Canut
i Buñesch com cap del Negociat d’Informa-
ció i Registre a la Delegació Territorial del
Vallès Occidental.

Atès que la senyora Concepció Canut i
Buñesch fou nomenada cap del Negociat
d’Informació i Registre per Resolució de 30
de maig de 1994 (DOGC núm. 1918, de
8.7.1994), d’acord amb la corresponent
convocatòria pública;

Vist que la senyora Concepció Canut i Bu-
ñesch passa a ocupar un altre lloc de tre-
ball;

Atès el que preveu el Decret 123/1997, de
13 de maig, pel qual s’aprova el reglament
general de provisió de llocs de treball i pro-
moció professional dels funcionaris de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confe-
reix l’article 12, de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya, a proposta de la Direc-
ció General de Recursos Humans,

Resolc:

La senyora Concepció Canut i Buñesch
cessa com cap del Negociat d’Informació
i Registre a la Delegació Territorial del
Departament d’Ensenyament al Vallès Oc-
cidental, amb efectes d’11 de maig de
1999.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona o bé davant el
del seu domicili, en el termini de dos me-
sos 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 ju-
risdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
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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 arti-
cles 116 i 117 de la Llei 4/1999, de 13 de
gener, de modificació de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment
administratiu comú.

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

Barcelona, 17 de juny de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

(99.154.072)

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 1999, de
cessament de la senyora Irene Echeverria i
Margüello com cap del Negociat de Control
de Dotacions de Professorat d’Ensenyament
Infantil i Primari.

Atès que la senyora Irene Echeverria i Mar-
güello fou nomenada cap del Negociat de
Control de Dotacions de Professorat d’En-
senyament Infantil i Primari, per Resolució
de 9 de desembre de 1997 (DOGC núm.
2546, de 29.12.1997), d’acord amb la cor-
responent convocatòria pública;

Vist que la senyora Irene Echeverria i Mar-
güello passa a ocupar un altre lloc de treball;

Atès el que preveu el Decret 123/1997,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el regla-
ment general de provisió de llocs de treball
i promoció professional dels funcionaris de
l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya;

En ús de les atribucions que em confe-
reix l’article 12, de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya, a proposta de la Direc-
ció General de Recursos Humans,

Resolc:

La senyora Irene Echeverria i Margüello
cessa com cap del Negociat de Control de
Dotacions de Professorat d’Ensenyament
Infantil i Primari de la Direcció General de
Recursos Humans, amb efectes d’11 de
maig de 1999.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona o bé davant el
del seu domicili, en el termini de dos mesos
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció 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 con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament 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, d’acord amb el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 4/1999, de 13
de gener, de modificació de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

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

Barcelona, 17 de juny de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

(99.154.073)

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 1999, de
cessament de la senyora Núria Canals i Vidal
com cap del Negociat de Personal d’Admi-
nistració i Serveis a la Delegació Territorial
del Vallès Occidental.

Atès que la senyora Núria Canals i Vidal
fou nomenada cap del Negociat de Perso-
nal d’Administració i Serveis per Resolució
de 30 de maig de 1994 (DOGC núm. 1918,
de 8.7.1994), d’acord amb la corresponent
convocatòria pública;

Vist que la senyora Núria Canals i Vidal
passa a ocupar un altre lloc de treball;

Atès el que preveu el Decret 123/1997,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el regla-
ment general de provisió de llocs de treball
i promoció professional dels funcionaris de
l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya;

En ús de les atribucions que em confe-
reix l’article 12, de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya, a proposta de la Direc-
ció General de Recursos Humans,

Resolc:

La senyora Núria Canals i Vidal cessa com
cap del Negociat de Personal d’Administra-
ció i Serveis a la Delegació Territorial del De-
partament d’Ensenyament al Vallès Occi-
dental, amb efectes d’11 de maig de 1999.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona o bé davant el
del seu domicili, en el termini de dos mesos
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció 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 con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament 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 arti-

cles 116 i 117 de la Llei 4/1999, de 13 de
gener, de modificació de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment
administratiu comú.

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

Barcelona, 17 de juny de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

(99.154.079)

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 1999, per
la qual es disposa el cessament de la se-
nyora Lourdes Bassols i Pascual del lloc de
subdirectora general de Centres Docents de
la Direcció General de Centres Docents.

Atès que la senyora Lourdes Bassols i
Pascual va ser nomenada subdirectora ge-
neral de Centres Docents per Resolució de
8 de maig de 1998 (DOGC núm. 2649, de
28.5.1998), d’acord amb la corresponent
convocatòria pública;

Vist que la senyora Lourdes Bassols i Pas-
cual passa a ocupar un altre lloc de treball;

Atès el que preveu el Decret 123/1997,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el regla-
ment general de provisió de llocs de treball
i promoció professional dels funcionaris de
l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya;

En ús de les atribucions que em confe-
reix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya,

Resolc:

La senyora Lourdes Bassols i Pascual
cessa del lloc de subdirectora general de
Centres Docents de la Direcció General de
Centres Docents del Departament d’Ense-
nyament, amb efectes de 5 de juliol de 1999.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona o bé davant el
del seu domicili, en el termini de dos mesos
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció 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 con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el conse-
ller d’Ensenyament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció 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 admi-
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nistracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.

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

Barcelona, 13 de juliol de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

(99.188.039)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 1999, per la
qual s’autoritza l’obertura del centre docent
privat Epsar, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre d’arts plàstiques i disseny de grau
superior Epsar, de Barcelona, en petició
d’autorització d’obertura d’un centre docent
privat, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial Decret 389/
1992, de 15 d’abril pel qual s’estableixen
els  requisits mínims dels centres que im-
parteixin ensenyaments artístics, i el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’au-
torització dels centres docents privats;

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Docents,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Epsar de Barcelona, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció.

—2 Els efectes acadèmics i administratius
d’aquesta Resolució es consideren des de
l’inici del curs 1999-2000.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia 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 potestativa-
ment 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 arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 14 de juny de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08058696.
Denominació: Centre autoritzat d’arts plàs-
tiques i disseny de grau superior, Epsar.
Adreça: c. Mallorca, 103.
Titular: Epsarem, SL.
NIF: B-60568102.
Composició del centre:
Autorització d’obertura:

Família professional del disseny industrial:
Cicle formatiu de grau superior en mode-

lisme i maquetisme.
Cicle formatiu de grau superior en mobi-

liari.
Família professional de les arts aplicades

a l’escultura.
Cicle formatiu de grau mitjà en daurat i

policromia.

(99.151.034)

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 1999, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Alpes, de l’Hospitalet de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Alpes, de l’Hospitalet
de Llobregat, en petició d’autorització de
trasllat dels locals d’educació infantil i d’am-
pliació d’unitats d’educació infantil, es va
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el trasllat de locals i l’ampli-
ació d’unitats de l’etapa d’educació infantil

del centre docent privat Alpes, 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 modi-
ficació del calendari d’aplicació i de l’ade-
quació dels concerts educatius vigents a la
nova ordenació del sistema educatiu a Ca-
talunya.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada,
davant la Direcció General de Centres Do-
cents o davant el conseller d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà 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, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 23 de juny de 1999

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de codi: 08018303.
Denominació: Alpes.
Adreça: riera de la Creu, 85.
Titular: Acadèmia Alpes, SL.
NIF: B08811119.

Autorització de supressió de locals al c.
Alpes, 139, de l’Hospitalet de Llobregat, amb
efectes a partir de la fi del curs 1997-98.

Autorització d’ampliació de locals al c. Di-
goine, 2-4, de l’Hospitalet de Llobregat, amb
efectes a partir de l’inici del curs 1998-99.

Autorització d’ampliació d’1 unitat de par-
vulari de la etapa d’educació infantil amb ca-
pacitat per a 25 llocs escolars, amb efectes
a partir de l’inici del curs 1998-99.
Composició del centre a l’inici del curs
1998-99
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 75 llocs escolars, situ-
ades al c. Digoine, 2-4.

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars, situades a riera
de la Creu, 85, i av. Josep Tarradellas, 221-
223-225.

Educació secundària: educació secundà-
ria 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 a l’av. Josep Tarradellas, 221-223-
225.

(99.162.174)



Full de disposicions i actes administratius

1610

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 1999, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat La
Salle Manlleu, de Manlleu.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat La Salle Manlleu, de
Manlleu, en petició d’autorització d’obertu-
ra dels ensenyaments de formació profes-
sional de grau mitjà, de formació professi-
onal de grau superior, de supressió de
l’etapa d’educació infantil, del nivell d’edu-
cació primària i del nivell de formació pro-
fessional de primer i segon grau, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris; 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; i el Decret 55/1994, de 8 de març,
sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura dels ensenya-
ments de formació professional de grau
mitjà i de formació professional de grau
superior, i la supressió de l’etapa d’educa-
ció infantil i dels nivells d’educació primà-
ria i de formació professional de primer i
segon grau homologat, del centre docent
privat La Salle Manlleu, de Manlleu, en els
termes que s’especifica a l’annex d’aques-
ta 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 modifi-
cació del calendari d’aplicació i de l’adequa-
ció dels concerts educatius vigents a la nova
ordenació del sistema educatiu a Catalunya.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant d’aquesta Direcció General de Cen-
tres Docents o davant el conseller d’Ense-
nyament, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, se-
gons el que disposen els articles 114 i 115
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.

Barcelona, 25 de juny de 1999

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

Comarca d’Osona

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Manlleu.
Localitat: Manlleu.
Núm. de codi: 08019952.
Denominació: La Salle Manlleu.
Adreça: c. Enric Delaris, 68.
Titular: Escoles Cristianes, Germans de les.
NIF: Q0800055F.

Autorització d’obertura dels ensenya-
ments de formació professional de grau
mitjà, amb efectes a partir de l’inici del curs
1999-2000.

Autorització d’obertura dels ensenya-
ments de formació professional de grau
superior, amb efectes a partir de l’inici del
curs 1999-2000.

Autorització de supressió de l’etapa
d’educació infantil, amb efectes a partir de
la fi del curs 1997-98.

Autorització de supressió del nivell d’edu-
cació primària, amb efectes a partir de la fi
del curs 1999-2000.

Autorització de supressió del nivell de for-
mació professional de primer i segon grau
homologat, amb efectes a partir de la fi del
curs 1998-99.
Composició del centre a l’inici del curs
1999-2000
Autorització d’obertura:

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars, en funciona-
ment 1 unitat. Aquest nivell quedarà extin-
git a la fi del curs 1999-2000.

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 6 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars i 6 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 180 llocs escolars, en fun-
cionament tots els cursos.

Formació professional de grau mitjà:
Família administració: cicle formatiu de

gestió administrativa amb 1 grup amb una
capacitat per a 30 llocs escolars.

Família electricitat i electrònica: cicle for-
matiu d’equips i instal·lacions electrotècni-
ques amb 2 grups amb una capacitat per a
60 llocs escolars, en funcionament tots els
cursos.

Família automoció: cicle formatiu de me-
canització amb 2 grups amb una capacitat
per a 60 llocs escolars, en funcionament tots
els cursos.

En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat de ci-
ències de la naturalesa i la salut amb capa-
citat per a 70 llocs escolars, 2 unitats de la
modalitat d’humanitats i ciències socials
amb capacitat per a 70 llocs escolars, i 2
unitats de la modalitat de tecnologia amb
capacitat per a 70 llocs escolars, en funci-
onament tots els cursos.

Formació professional de grau superior:
Família administració: cicle formatiu d’ad-

ministració i finances amb 2 grups amb una

capacitat per a 60 llocs escolars, en funci-
onament el primer curs.

Família automoció: cicle formatiu de pro-
ducció per mecanització amb 2 grups amb
una capacitat per a 60 llocs escolars, en fun-
cionament el primer curs.

Família electricitat i electrònica: cicle for-
matiu d’instal·lacions electrotècniques amb
2 grups amb una capacitat per a 60 llocs
escolars, en funcionament el primer curs.

Família informàtica: cicle formatiu d’ad-
ministració de sistemes informàtics amb 2
grups amb una capacitat per a 60 llocs
escolars, en funcionament el primer curs.

En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.

(99.162.173)

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 1999, per la
qual s’autoritza el canvi de titularitat i l’am-
pliació de locals del centre docent privat Sol,
de Sabadell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament en petició
d’autorització de canvi de titularitat i d’am-
pliació de locals del centre docent privat Sol,
de Sabadell, es va instruir l’expedient cor-
responent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral 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 cen-
tre docent privat Sol, de Sabadell, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta Resolució.

—2 Autoritzar l’ampliació de locals al cen-
tre docent privat Sol, de Sabadell, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta Resolució.

—3 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets dels concerts educa-
tius subscrits amb el titular anterior. En
conseqüència, la delegació territorial que
correspongui del Departament d’Ensenya-
ment efectuarà els tràmits necessaris per
incloure les modificacions escaients en els
documents administratius corresponents.

—4 L’autorització d’aquest canvi de titu-
laritat tindrà efectes el primer dia del mes
següent al de la data de publicació d’aques-
ta Resolució al DOGC.

—5 El nombre màxim de llocs escolars
d’aquest centre és el que figura a l’annex
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d’aquesta Resolució, el qual s’assolirà
d’acord amb els terminis que estableix el
Decret 209/1994, de 26 de juliol, de modi-
ficació del calendari d’aplicació i de l’ade-
quació dels concerts educatius vigents a la
nova ordenació del sistema educatiu a Ca-
talunya.

—6 Aquesta Resolució s’inscriu al Regis-
tre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada,
davant la Direcció General de Centres Do-
cents o davant el conseller d’Ensenyament,
en el termini d’un mes comptat de l’ende-
mà 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 pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 29 de juny de 1999

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

Comarca del Vallès Occidental

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Sabadell.
Localitat: Sabadell.
Núm. de codi: 08052189.
Denominació: Sol.
Adreça: c. Sant Pau, 20-22-24.
Titular: Escola del Sol, SAL.
NIF: A58603341.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser d’Escola del Sol, SA, amb NIF
A58603341.

S’autoritza l’ampliació de locals al c. Mig-
dia 35-45.

Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats de parvulari amb
capacitat per a 75 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capacitat
per a 150 llocs escolars.

(99.166.053)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 1999, de
modificació de la Resolució de 15 de juny
de 1999, per la qual es fa pública la llista
definitiva d’aspirants admesos i exclosos a
les proves convocades per a la provisió de
places de funcionaris docents i per a l’ad-
quisició de noves especialitats.

Atès que s’han observat errades als an-
nexos de la Resolució de 15 de juny de 1999
(DOGC núm. 2913, de 18.6.1999), per la
qual es fa pública la llista definitiva d’aspi-
rants admesos i exclosos a les proves es-
mentades, cal detallar-ne les modificacions
corresponents;

Per això,

Resolc:

Modificar els annexos de la Resolució de
15 de juny de 1999, per la qual es fa públi-
ca la llista definitiva d’aspirants admesos i
exclosos a les proves convocades per a la
provisió de places de funcionaris docents i
per a l’adquisició de noves especialitats, de
la manera que es detalla tot seguit.

S’inclou l’aspirant Maria Mercedes Fuen-
temilla Martínez, amb DNI 36487565, que
participa pel procediment d’ingrés lliure i
està exempta de la realització de la part
catalana de la prova de coneixement de les
dues llengües oficials a Catalunya, a l’an-
nex 1, pàg. 8300, cos de mestres, tribunal
2, d’educació infantil, atès que va ser ex-
closa de la llista provisional aprovada per la
Resolució de 29 d’abril de 1999 perquè
mancava la signatura, i va esmenar-ho dins
el termini de presentació de reclamacions
contra l’esmentada llista. Així mateix, se l’ex-
clou de l’annex 2, pàg. 8364, cos de mes-
tres.

S’inclou l’aspirant M. Immaculada Gadea
Pichardo, amb DNI 38446800, que partici-
pa pel procediment d’ingrés lliure i està
exempta de la realització de la part catala-
na de la prova de coneixement de les dues
llengües oficials a Catalunya, a l’annex 1,
pàg. 8300, cos de mestres, tribunal 2,
d’educació infantil, atès que va ser exclosa
de la llista provisional aprovada per la Re-
solució de 29 d’abril de 1999 per manca de
pagament, i va esmenar-ho dins el termini
de presentació de reclamacions contra l’es-
mentada llista. Així mateix, se l’exclou de
l’annex 2, pàg. 8364, cos de mestres.

S’inclou l’aspirant Antonio Rama Martos,
amb DNI 24063131, que participa pel pro-
cediment d’ingrés lliure i està exempt de la
realització de la part catalana de la prova
de coneixement de les dues llengües ofici-
als a Catalunya, a l’annex 1, pàg. 8308, cos
de mestres, tribunal 13, d’educació infantil,
atès que va ser exclòs de la llista provisio-
nal aprovada per la Resolució de 29 d’abril
de 1999 per manca de pagament, i va es-
menar-ho dins el termini de presentació de
reclamacions contra l’esmentada llista. Així
mateix, se l’exclou de l’annex 2, pàg. 8365,
cos de mestres.

S’inclou l’aspirant Maria José Ferrando
Poquet, amb DNI 20815038, que participa
pel procediment d’ingrés lliure i no està
exempta de la realització de la part catalana
de la prova de coneixement de les dues llen-
gües oficials a Catalunya, a l’annex 1, pàg.
8331, cos de professors d’ensenyament se-
cundari, tribunal 5, d’anglès, atès que va ser
exclosa de la llista aprovada per la Resolució
de 29 d’abril de 1999 perquè tenia el DNI
caducat, però va acreditar la vigència dins el
termini de presentació de reclamacions con-
tra l’esmentada llista. Així mateix, se l’exclou
de l’annex 2, pàg. 8367, cos de professors
d’ensenyament secundari.

S’inclou l’aspirant Inmaculada Llongueras
Lluelles, amb DNI 46761362, que participa
pel procediment d’ingrés lliure i està exemp-
ta de la realització de la part catalana de la
prova de coneixement de les dues llengües
oficials a Catalunya, a l’annex 1, pàg. 8331,

cos de professors d’ensenyament secunda-
ri, tribunal 5, d’anglès, atès que va ser ex-
closa de la llista provisional aprovada per la
Resolució de 29 d’abril de 1999 per manca
de DNI però va acreditar-lo dins el termini
de presentació de reclamacions contra l’es-
mentada llista. Així mateix, se l’exclou de
l’annex 2, pàg. 8368, cos de professors
d’ensenyament secundari.

S’inclou l’aspirant Francesca Gallego
Valades, amb DNI 39876387, que participa
pel procediment d’ingrés lliure i no està
exempta de la realització de la part catala-
na de la prova de coneixement de les dues
llengües oficials a Catalunya, a l’annex 1,
pàg. 8332, cos de professors d’ensenya-
ment secundari, tribunal 1, de biologia i
geologia, atès que va ser exclosa de la llista
provisional aprovada per la Resolució de 29
d’abril de 1999 perquè tenia el DNI cadu-
cat, i va esmenar-ho dins el termini de pre-
sentació de reclamacions contra l’esmen-
tada llista. Així mateix, se l’exclou de l’annex
2, pàg. 8367, cos de professors d’ensenya-
ment secundari.

S’inclou l’aspirant Guillem Torrent Ben-
avent, amb DNI 53092237, que participa pel
procediment d’ingrés lliure i està exempt de
la realització de la part catalana de la prova
de coneixement de les dues llengües ofici-
als a Catalunya, a l’annex 1, pàg. 8338, cos
de professors d’ensenyament secundari,
tribunal 1, d’educació física, atès que va ser
exclòs de la llista provisional aprovada per
la Resolució de 29 d’abril de 1999 per
manca de pagament, i va esmenar-ho dins
el termini de presentació de reclamacions
contra l’esmentada llista. Així mateix, se l’ex-
clou de l’annex 2, pàg. 8369, cos de pro-
fessors d’ensenyament secundari.

S’inclou l’aspirant Miguel Juan Pallares
Viña, amb DNI 40907843, que participa pel
procediment d’accés a un cos de grup
superior i exempt de la realització de la part
catalana de la prova de coneixement de les
dues llengües oficials a Catalunya, a l’an-
nex 1, pàg. 8357, cos de cos de professors
d’ensenyament secundari, tribunal 1 , de
sistemes electrònics, atès que va ser exclòs
de la llista provisional aprovada per la Re-
solució de 29 d’abril de 1999 per figurar com
a funcionari de carrera del mateix cos, i va
acreditar no ser-ho dins el termini de pre-
sentació de reclamacions contra l’esmen-
tada llista. Així mateix, se l’exclou de l’an-
nex 2, pàg. 8368, cos de cos de professors
d’ensenyament secundari.

S’inclou l’aspirant Raul Cervera Sandeme-
trio, amb DNI 20809366, que participa pel
procediment d’ingrés lliure i no està exempt
de la realització de la part catalana de la
prova de coneixement de les dues llengües
oficials a Catalunya, a l’annex 1, pàg. 8346,
cos de professors d’ensenyament secunda-
ri, tribunal 1, de música, atès que va ser
exclòs de la llista provisional aprovada per
la Resolució de 29 d’abril de 1999 per man-
ca de pagament, i va esmenar-ho dins el
termini de presentació de reclamacions
contra l’esmentada llista. Així mateix, se l’ex-
clou de l’annex 2, pàg. 8367, cos de pro-
fessors d’ensenyament secundari.
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S’inclou l’aspirant M. Mercedes Pifarre
Capdevila, amb DNI 36933411, que parti-
cipa pel procediment d’ingrés lliure i exemp-
ta de la realització de la part catalana de la
prova de coneixement de les dues llengües
oficials a Catalunya, a l’annex 1, pàg. 8358,
cos de professors d’ensenyament secundari
tribunal 1, d’ intervenció sociocomunitària,
atès que va ser exclosa de la llista provisi-
onal aprovada per la Resolució de 29 d’abril
de 1999 perquè tenia el DNI ca-ducat, però
en va acredi tar  la v igència d ins e l
termini de presentació de reclamacions con-
tra l’esmentada llista. Així mateix, se l’ex-
clou de l’annex 2, pàg. 8368, cos de pro-
fessors d’ensenyament secundari.

S’inclou l’aspirant Elena Martín Roig, amb
DNI 38843559, que participa pel procedi-
ment d’ingrés lliure i està exempta de la
realització de la part catalana de la prova
de coneixement de les dues llengües ofici-
als a Catalunya, a l’annex 1, pàg. 8305, cos
de mestres, tribunal 9, d’educació infantil,
atès que va ser admesa a la llista provisio-
nal aprovada per la Resolució de 29 d’abril
de 1999 i va presentar tota la documenta-
ció requerida per participar a la convocatò-
ria dins el termini de presentació de sol·-
licituds.

S’inclou l’aspirant Assumpció Matas
García, amb DNI 52592775, que participa
pel procediment d’ingrés lliure i està exemp-
ta de la realització de la part catalana de la
prova de coneixement de les dues llengües
oficials a Catalunya, a l’annex 1, pàg. 8305,
cos de mestres, tribunal 9, d’educació in-
fantil, atès que va ser admesa a la llista
provisional aprovada per la Resolució de 29
d’abril de 1999, i va presentar tota la docu-
mentació requerida per participar a la con-
vocatòria dins el termini de presentació de
sol·licituds.

S’inclou l’aspirant M. Mercedes Miró
Herms, amb DNI 77093424, que participa pel
procediment d’ingrés lliure i està exempta de
la realització de la part catalana de la prova
de coneixement de les dues llengües oficials
a Catalunya, a l’annex 1, pàg. 8305, cos de
mestres, tribunal 9, d’educació infantil, atès
que va ser admesa a la llista provisional
aprovada per la Resolució de 29 d’abril de
1999 i va presentar tota la documentació
requerida per participar a la convocatòria dins
el termini de presentació de sol·licituds.

S’inclou l’aspirant Carme Josa Boldú,
amb DNI 40867537, que participa pel pro-
cediment d’ingrés lliure i està exempta de
la realització de la part catalana de la prova
de coneixement de les dues llengües ofici-
als a Catalunya, a l’annex 1, pàg. 8313, cos
de mestres, tribunal 19, d’educació infantil,
atès que va ser admesa a la llista provisio-
nal aprovada per la Resolució de 29 d’abril
de 1999 i va presentar tota la documenta-
ció requerida per participar a la convocatò-
ria dins el termini de presentació de sol·-
licituds.

S’inclou l’aspirant Sonsoles García-Ra-
mos Arevalo, amb DNI 46123758, que par-
ticipa pel procediment d’ingrés lliure i està
exempta de la realització de la part catala-
na de la prova de coneixement de les dues

llengües oficials a Catalunya, a l’annex 1,
pàg. 8335, cos de professors d’ensenya-
ment secundari, tribunal 2 , de dibuix, atès
que va ser admesa a la llista provisional
aprovada per la Resolució de 29 d’abril de
1999 i va presentar tota la documentació
requerida per participar dins el termini de
presentació de sol·licituds.

S’inclou l’aspirant Mari Carmen Moreno
Arroyo, amb DNI 46702557, que participa
pel procediment d’ingrés lliure i està exemp-
ta de la realització de la part catalana de la
prova de coneixement de les dues llengües
oficials a Catalunya, a l’annex 1, pàg. 8358,
cos de professors d’ensenyament secunda-
ri, tribunal 1, de processos sanitaris, atès
que va ser admesa a la llista provisional
aprovada per la Resolució de 29 d’abril de
1999, per l’especialitat de tecnologia i va
presentar la sol·licitud de canvi d’especia-
litat a la de processos sanitaris dins el ter-
mini de presentació de reclamacions contra
l’esmentada llista. Així mateix se l’exclou de
l’annex 1, pàg. 8353, cos de professors
d’ensenyament secundari, tribunal 1 de
tecnologia.

S’inclou l’aspirant Carme Adroher Roure,
amb DNI 40303624, que participa pel pro-
cediment d’ingrés lliure i està exempta de
la realització de la part catalana de la prova
de coneixement de les dues llengües ofici-
als a Catalunya, a l’annex 1, pàg. 8310, cos
de mestres, tribunal 16, d’educació infantil,
atès que va ser admesa a la llista provisio-
nal aprovada per la Resolució de 29 d’abril
de 1999 i va presentar tota la documenta-
ció requerida per participar a la convocatò-
ria dins el termini de presentació de sol·-
licituds.

S’inclou l’aspirant Juana Godoy Zamora-
no, amb DNI 38813040, que participa pel
procediment d’ingrés lliure que figura a l’an-
nex 1, pàg. 8316, cos de professors d’en-
senyament secundari, tribunal 1, d’anglès,
està exempta de la realització de la part
catalana de la prova de coneixement de les
dues llengües oficials a Catalunya, atès que
va acreditar el coneixement de la llengua ca-
talana dins el termini de presentació de
reclamacions contra la llista provisional apro-
vada per la Resolució de 29 d’abril de 1999.

L’aspirant Mercedes Leal Aguilar, amb
DNI 45484199, que participa pel procedi-
ment d’ingrés lliure, que figura a l’annex 1,
pàg. 8325, cos de mestres, tribunal 4,
d’educació musical, està exempta de la
realització de la part catalana de la prova
de coneixement de les dues llengües ofici-
als a Catalunya, atès que va acreditar el
coneixement de la llengua catalana dins el
termini de presentació de reclamacions
contra la llista provisional aprovada per la
Resolució de 29 d’abril de 1999.

L’aspirant M. Isabel Pérez Rodríguez, amb
DNI 33912750, que participa pel procedi-
ment d’ingrés lliure, que figura a l’annex 1,
pàg. 8351, cos de professors d’ensenyament
secundari, tribunal 6, de psicologia i peda-
gogia, està exempta de la realització de la
part catalana de la prova de coneixement de
les dues llengües oficials a Catalunya atès
que va acreditar el coneixement de la llen-

gua catalana dins el termini de presentació
de reclamacions contra la llista provisional
aprovada per la Resolució de 29 d’abril de
1999.

 L’aspirant Maria Ángeles Pitarque Cam-
bra, amb DNI 40887661, que participa pel
procediment d’ingrés lliure, que figura a l’an-
nex 1, pàg. 8340, cos de professors d’en-
senyament secundari, tribunal 1, de física i
química, està exempta de la realització de
la part catalana de la prova de coneixement
de les dues llengües oficials a Catalunya,
atès que va acreditar el coneixement de la
llengua catalana dins el termini de presen-
tació de reclamacions contra la llista apro-
vada per la Resolució de 29 d’abril de 1999.

L’aspirant Natividad Arenys Xalapeira, que
participa pel procediment d’ingrés lliure i
està exempta de la realització de la part
catalana de la prova de coneixement de les
dues llengües oficials a Catalunya, que
consta a l’annex 1, pàg. 8347, cos de pro-
fessors d’ensenyament secundari, tribunal
1 de psicologia i pedagogia, que consta amb
el DNI núm. 35550281, ha de constar amb
el DNI núm. 38550281, atès que aquest és
el que ha acreditat.

L’aspirant Núria Ibañez Fernández, que
participa pel procediment d’ingrés lliure i no
està exempta de la realització de la part
catalana de la prova de coneixement de les
dues llengües oficials a Catalunya, que
consta a l’annex 1, pàg. 8325, cos de
mestres, tribunal 3, d’educació musical,
amb el DNI núm. 52397563, ha de constar
amb el DNI núm. 52397565, atès que aquest
és el que ha acreditat.

L’aspirant M. Carme Llamas Ortega, que
participa pel procediment d’ingrés lliure i
està exempta de la realització de la part
catalana de la prova de coneixement de les
dues llengües oficials a Catalunya, que
consta a l’annex 1, pàg. 8307, cos de
mestres, tribunal 12, d’educació infantil,
amb el DNI núm. 03396923, ha de constar
amb el DNI núm. 33969236, atès que aquest
és el que ha acreditat.

Contra aquesta Resolució que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia 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 recurs de
reposició, previ al recurs contenciós admi-
nistratiu, davant l’òrgan que va dictar l’ac-
te, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà 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 públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin oportú per a la defensa dels seus inte-
ressos.
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Barcelona, 19 de juliol de 1999

Estanislau Saló de la Iglesia
Director general de Recursos Humans

(99.200.012)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministraments.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenya-

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

Servei de Gestió d’Immobles i Contractaci-
ons, Secció de Subministraments i Contrac-
tacions.

c) Número d’expedient: 1238/99.

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

ment de 8 ordinadors portàtils per a la
Subdirecció General d’Estudis i Organitza-
ció.

b) Termini d’execució: 15 dies des de la
data de formalització del contracte.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 5.800.000 ptes. (IVA inclòs),

equivalent a 34.858,70 euros.

—5 Garanties
Provisional: es dispensa, d’acord amb

l’article 36.2 de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

Definitiva: 232.000 ptes., equivalent a
1.394,35 euros.

—6 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Registre general del Departa-
ment d’Ensenyament.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet: http://www.gencat.es/

ense/ense_lici.html.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies na-

turals comptats de l’endemà de la publica-
ció d’aquest Anunci al DOGC. 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 que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre general del Departament

d’Ensenyament o a les delegacions territo-
rials del Departament d’Ensenyament.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o als domicilis de les dele-

gacions territorials del Departament d’En-
senyament.

Les proposicions també es podran trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax 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: serveis centrals del Departa-

ment d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 6 de setembre de 1999.
En el cas que es presentin proposicions

per correu, es comunicarà oportunament als
interessats la data d’obertura.

e) 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 ne-
cessària la presentació de mostres. Alter-
nativament cal presentar un catàleg àmpli-
ament documentat amb especificació con-
creta del model que s’ofereix i perfectament
identificable.

Barcelona, 5 de juliol de 1999

Marià Morera i Goberna
Secretari general

(99.197.009)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de serveis.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenya-

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

Servei de Gestió d’Immobles i Contractaci-
ons, Secció de Subministraments i Contrac-
tacions.

c) Número d’expedient: 1312/99.

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

ció telefònica i gestió administrativa de les
consultes de l’alumnat del programa oficial
d’anglès That’s English.

b) Termini d’execució:
Any 1999: des del 7 de setembre fins al

31 de desembre.
Any 2000: des de l’1 de gener fins al 31

de juliol.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 3.878.000 ptes. (IVA inclòs),

equivalent a 23.307,25 euros, desglossat en
les següents anualitats:

Any 1999: 1.450.000 ptes., IVA inclòs.
Any 2000: 2.428.000 ptes., IVA inclòs.

Condicionat a l’aprovació del Consell de
Govern, de despesa plurianual.

—5 Garanties
Provisional: 77.560 ptes., equivalent a

466,14 euros, amb possibilitat de ser dis-
pensada si s’acredita la classificació reque-
rida.

Definitiva: 155.120 ptes., equivalent a
932,29 euros.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup III, subgrup 3, catego-

ria A. La seva presentació és potestativa i
únicament a efectes de dispensa de la ga-
rantia provisional exigida i de l’acreditació
de la solvència econòmica, financera i tèc-
nica de l’empresa.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Registre general del Departa-
ment d’Ensenyament.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça Internet: http://www.gencat.es/

ense/ense_lici.html.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

 —8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és fes-
tiu, la presentació de proposicions es pror-
rogarà fins al proper dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a la clàusula 7 del plec de clàusu-
les administratives particulars.

c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre general del Departament

d’Ensenyament o a les delegacions territo-
rials 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 trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
durant el mateix dia.

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

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Serveis Centrals del Departa-

ment d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 3 de setembre de 1999. En el

cas que es presentin proposicions per cor-
reu, es comunicarà oportunament als inte-
ressats la data d’obertura de proposicions.

e) Hora: 10 h.

—10 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.
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Barcelona, 8 de juliol de 1999

Marià Morera i Goberna
Secretari general

(99.194.026)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministraments.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenya-

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

Servei de Gestió d’Immobles i Contractaci-
ons, Secció de Subministraments i Contrac-
tacions.

c) Número d’expedient: 0940/99.

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

ment d’un camascopi Betacam per al Pro-
grama de Mitjans Audiovisuals.

b) Termini d’execució: 1 mes des de la
signatura del contracte.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 3.600.000 ptes. (IVA inclòs),

equivalent a 21.636,44 euros.

—5 Garanties
Provisional: es dispensa, d’acord amb

l’article 36.2 de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

Definitiva: 144.000 ptes., equivalent a
865,46 euros

—6 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Registre general del Departa-
ment d’Ensenyament.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça Internet: http://www.gencat.es/

ense/ense_lici.html.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és fes-
tiu, la presentació de proposicions es pror-
rogarà fins al proper dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a la clàusula 7 del plec de clàu-
sules administratives particulars.

c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre general del Departament

d’Ensenyament o a les delegacions territo-
rials 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 trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
durant el mateix dia.

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

—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Serveis Centrals del Departa-

ment d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 7 de setembre de 1999.
En el cas que es presentin proposicions

per correu, es comunicarà oportunament als
interessats la data d’obertura de proposici-
ons.

e) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 15 de juliol de 1999

Marià Morera i Goberna
Secretari general

(99.194.017)

DECRET 190/1999, de 13 de juliol, de
cessament i nomenament de membres del
Consell Escolar de Catalunya.

D’acord amb el que estableixen els arti-
cles 4.1.g), 4.1.p) i 6.1 de la Llei 25/1985, de
10 de desembre, dels consells escolars, a
sol·licitud de la Petita i Mitjana Empresa de
Catalunya (PIMEC-SEFES) i del Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya
(CNJC), cal procedir al cessament i nome-
nament de membres del Consell Escolar de
Catalunya.

En virtut d’això, de conformitat amb el
que preveu l’article 5 de la Llei 25/1985,
de 10 de desembre, a proposta del conse-
ller d’Ensenyament i amb l’acord previ del
Govern,

Decreto:

Article 1. Cessen com a membres del
Consell Escolar de Catalunya el senyor
Albert Prado i Villarreal, en representació de
les organitzacions patronals, amb efectes
del 13 de juny de 1999, i el senyor Jordi
Busquets i Plaza, en representació del Con-
sell Nacional de la Joventut de Catalunya,
amb efectes del 15 de juny de 1999.

Article 2. Es nomenen membres del Con-
sell Escolar de Catalunya el senyor Carles
Huertas i Pasquier, en representació de les
organitzacions patronals, amb efectes des
del 14 de juny de 1999 i fins al 13 de juny
de 2003, i el senyor Julià García i Munta-
né, en representació del Consell Nacional
de la Joventut de Catalunya, amb efectes
des del 16 de juny 1999 i fins al 10 d’agost
de 2001.

Barcelona, 13 de juliol de 1999

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

(99.187.027)

ORDRE de 2 de juliol de 1999, per la qual
es modifica l’Ordre de 22 de febrer de 1999,
de convocatòria de concurs públic per a
l’atorgament de subvencions per al finan-
çament d’activitats de federacions i confe-
deracions d’associacions de pares d’alum-
nes de centres docents no universitaris.

Per Ordre de 22 de febrer de 1999 es va
convocar el concurs públic per a l’atorgament
de subvencions per al finançament d’activi-
tats de federacions i confederacions d’as-
sociacions de pares d’alumnes de centres
docents no universitaris (DOGC núm. 2846,
de 12.3.1999).

L’article 3 de l’Ordre esmentada estableix
que les subvencions atorgades a l’empara
d’aquesta convocatòria es faran efectives
amb càrrec al crèdit 06.02.480.03/9 del
pressupost vigent, per un import total mà-
xim de 23.400.000 pessetes, equivalent a
140.636,83 euros.

Per poder atendre totes les sol·licituds
presentades és necessari incrementar l’im-
port inicialment previst.

De conformitat amb el que estableix l’ar-
ticle 90 del Decret legislatiu 9/1994, de 13
de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya,
modificat per l’article 28 de la Llei 25/1998,
de 31 de desembre, de mesures adminis-
tratives, fiscals i d’adaptació a l’euro.

En ús de les facultats atribuïdes en l’ar-
ticle 12 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’administració de la Generalitat de
Catalunya, i en l’article 93 del Decret legis-
latiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, modificat per l’article 28
de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de
mesures administratives, fiscals i d’adapta-
ció a l’euro.

A proposta de la Direcció General d’Or-
denació Educativa,

Ordeno:

Article únic. Modificar l’article 3 de l’Ordre
de 22 de febrer de 1999 esmentada, que
queda redactat de la manera següent:

“Les subvencions es faran efectives amb
càrrec al crèdit 06.02.480.03/9 del pressu-
post vigent, per un import total màxim de
24.600.000 pessetes (147.848,98 euros).”

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia 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, es pot interposar  potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar 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, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qual-
sevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de juliol de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

(99.168.101)

ORDRE de 7 de juliol de 1999, per la qual
es convoca concurs públic per a la conces-
sió d’ajuts individuals per participar en ac-
tivitats de formació permanent del profes-
sorat.

En la nova ordenació del sistema educa-
tiu es reconeix la formació permanent com
una responsabilitat de les administracions
educatives, les quals han d’establir els mit-
jans oportuns per tal d’afavorir la formació
del professorat.

El Pla de formació permanent del Depar-
tament d’Ensenyament inclou entre els seus
objectius el de potenciar i incentivar la par-
ticipació del professorat en les activitats de
formació, i preveu per aquest motiu la con-
cessió d’ajuts econòmics per a les despe-
ses generades per l’assistència a les activi-
tats de formació.

Amb aquesta finalitat, de conformitat
amb el que estableix l’article 90 del Decret
legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, modificat per l’ar-
ticle 28 de la Llei 25/1998, de 31 de de-
sembre, de mesures administratives, fiscals
i d’adaptació a l’euro;

En ús de les facultats que m’atribueix l’ar-
ticle 12 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, i de l’article 93 del Decret
legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, modificat per l’ar-
ticle 28 de la Llei 25/1998, de 31 de de-
sembre, de mesures administratives, fiscals
i d’adaptació a l’euro;

A proposta de la Direcció General d’Or-
denació Educativa,

Ordeno:

Article 1. Convocar concurs públic per a
la concessió d’ajuts individuals per la parti-

cipació en activitats de formació permanent
del professorat realitzades durant el curs
1998-99.

Article 2. Aprovar les bases reguladores
que regeixen aquesta convocatòria, les
quals figuren a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 3. Destinar a la resolució d’aquest
concurs la quant i tat tota l  màxima de
26.131.000 pessetes (157.050,47 euros), a
càrrec de la partida 06.02.482.02/8 del
pressupost vigent.

Article 4. Els ajuts esmentats no tenen
caràcter recurrent.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el conse-
ller d’Ensenyament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu 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 juliol de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Bases

—1 L’objecte d’aquesta convocatòria és
la concessió d’ajuts, que es faran efectius
en un sol lliurament, per les despeses origi-
nades per la participació en activitats pre-
vistes en els diferents blocs del Pla de for-
mació permanent, segons les modalitats
següents:

a) Ajuts per despeses de desplaçaments
o de telèfon, en cas de cursos no presen-
cials, causades per la participació en cur-
sos d’especialització en educació infantil,
educació musical, educació física, llengües
estrangeres i pedagogia terapèutica, regu-
lats per l’Ordre d’11 de gener de 1996 (BOE
núm. 20, de 23 de gener de 1996) i ho-
mologats pel Departament d’Ensenyament,
o en algun dels cursos de postgrau o
màsters que tot seguit s’especifiquen, fins
a 75.000 ptes.:

Direcció i gestió de centres educatius. 1r
curs. Departament de Didàctica i Organit-
zació Escolar de la Universitat de Barcelona.

Direcció i gestió de centres educatius. 2n
curs. Departament de Didàctica i Organit-
zació Escolar de la Universitat de Barcelona.

Direcció de centres educatius. Departa-
ment de Pedagogia Aplicada de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona.

Especialistes en pertorbacions del llen-
guatge i l’audició. Logopèdia. 1r curs. De-
partament de Psicologia Bàsica de la Uni-
versitat de Barcelona.

Especialistes en pertorbacions del llen-
guatge i l’audició. Logopèdia. 2n curs. De-
partament de Psicologia Bàsica de la Uni-
versitat de Barcelona.

Especialistes en pertorbacions del llen-
guatge i l’audició. Logopèdia. 1r curs. De-
partament de Psicologia de l’Educació de
la Universitat Autònoma de Barcelona.

Especialistes en pertorbacions del llen-
guatge i l’audició. Logopèdia. 2n curs. De-
partament de Psicologia de l’Educació de
la Universitat Autònoma de Barcelona.

Patologia del llenguatge. 1r curs. Depar-
tament de Medicina de la Universitat Autò-
noma de Barcelona.

Patologia del llenguatge. 2n curs. Depar-
tament de Medicina de la Universitat Autò-
noma de Barcelona.

Patologia del llenguatge. 3r curs. Depar-
tament de Medicina de la Universitat Autò-
noma de Barcelona.

Audició i llenguatge. 1r curs. Departament
de Pedagogia de la Universitat de Girona.

Pedagogia terapèutica. 1r curs. Departa-
ment de Pedagogia i Psicologia de la Uni-
versitat de Girona.

Educació especial. 2n curs. Facultat de
Psicologia i Ciències de l’Educació, Blan-
querna de la Universitat Ramon Llull.

Formació de formadors/res en educació
en valors i desenvolupament moral. Institut
de Ciències de l’Educació de la Universitat
de Barcelona.

Educació prosocial de les emocions, ac-
tituds i valors. Departament de Psicologia
de l’Educació de la Universitat Autònoma de
Barcelona.

Gestió i resolució de conflictes: mediació
i negociació. Formació continuada Les Heu-
res de la Universitat de Barcelona.

Atenció a la diversitat a l’ESO. Departa-
ment de Pedagogia i Psicologia de la Uni-
versitat de Girona.

Educació infantil. 2n curs. Facultat de Psi-
cologia i Ciències de l’Educació, Blanquer-
na, de la Universitat Ramon Llull.

Educació física. 2n curs. Facultat de Psi-
cologia i Ciències de l’Educació, Blanquer-
na, de la Universitat Ramon Llull.

Formació de professors de tecnologia.
Institut de Ciències de l’Educació de la
Universitat Politècnica de Catalunya.

b) Ajuts per despeses de desplaçament
o de telèfon, en cas de formació no presen-
cial, causades per la participació en activi-
tats incloses al Pla de formació permanent,
fins a 60.000 ptes.

En cap cas l’import total dels ajuts con-
cedits a un mateix beneficiari no podrà
superar les 200.000 ptes.

—2 Poden sol·licitar un ajut els professors
d’ensenyament no universitari en actiu amb
destinació en centres docents públics de
Catalunya, els professors de centres do-
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cents privats concertats que estiguin en
nòmina de pagament delegat del Departa-
ment d’Ensenyament, els professionals dels
serveis educatius del Departament d’Ense-
nyament i els funcionaris del cos d’inspec-
tors d’educació i del cos d’inspectors al
servei de l’Administració educativa que exer-
ceixen la funció inspectora en l’àmbit terri-
torial de Catalunya.

—3 Els ajuts es concediran per la partici-
pació en activitats de formació dutes a ter-
me durant el curs 1998-99, i directament
relacionades amb el lloc de treball de la
persona sol·licitant.

La quantia dels ajuts serà fixada individu-
alment segons la tipologia del programa en
què s’emmarca l’activitat, la durada i el lloc
on es realitzi.

No es concediran ajuts per aquelles ac-
tivitats per a les quals el sol·licitant ja hagi
rebut alguna beca o ajut.

No es concediran ajuts per desplaça-
ments quan el nombre total de quilòmetres
recorreguts durant tota l’activitat sigui infe-
rior a 400, ni quan els costos del transport
públic siguin inferiors a 4.000 ptes. Tampoc
no se’n concediran quan els desplaçaments
siguin dins la mateixa població.

—4 Presentació de sol·licituds i terminis
4.1 Per prendre part en aquesta convo-

catòria s’ha de presentar una sol·licitud,
segons el model que es troba a disposició
de les persones interessades a la seu cen-
tral del Departament d’Ensenyament i a les
seves delegacions territorials, la qual s’adre-
çarà a la directora general d’Ordenació Edu-
cativa.

4.2 S’haurà d’emplenar una sol·licitud
per cada una de les activitats per a les quals
se sol·licita l’ajut.

4.3 Les sol·licituds es poden presentar
a la seu central del Departament d’Ensenya-
ment, les seves delegacions territorials o per
qualsevol dels mitjans que preveu l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener. En el cas que s’opti per presentar
la sol·licitud en una oficina de correus, es
farà en sobre obert perquè la sol·licitud si-
gui datada i segellada pel funcionari de
correus abans de ser certificada.

4.4 El termini de presentació de sol·li-
cituds s’iniciarà l’endemà de la publicació
d’aquesta Ordre de convocatòria al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i fina-
litzarà el 30 de setembre de 1999.

4.5 A la sol·licitud s’hi han de fer cons-
tar:

a) Les dades personals i professionals.
b) Les dades identificatives de l’activitat

per a la qual se sol·licita l’ajut, així com la
despesa realitzada.

c) Una declaració de no haver demanat
cap ajut o beca per a l’activitat per a la qual
se sol·licita l’ajut, o bé, si escau, declaració
dels ajuts o beques demanats o rebuts, amb
especificació del concepte pel qual s’han
rebut i de la seva quantia.

d) Si es tracta de professorat amb des-
tinació a centres docents municipals, les
dades bancàries.

Qualsevol falsedat en les dades que es
facin constar a la sol·licitud comportarà l’ex-
clusió del sol·licitant.

4.6 La documentació que cal adjuntar
a la sol·licitud és la següent:

a) Fotocòpia compulsada del certificat
d’assistència expedit per l’entitat organitza-
dora de l’activitat.

b) Certificat del director/a del centre on
es faci constar que el sol·licitant exerceix ac-
tualment al centre. En el cas de centres
privats concertats, es farà constar també
que el sol·licitant està en nòmina de paga-
ment delegat. Aquest certificat no és neces-
sari en el cas dels professionals destinats
en serveis educatius, ni en el cas d’inspec-
tors.

c) Programa de l’activitat o descripció
dels continguts del curs.

d) En cas de desplaçaments amb trans-
port públic, originals dels justificants de la
despesa. Aquesta documentació original
podrà ser recollida fins al 31 de gener de
2000 a la Subdirecció General de Formació
Permanent. Si no es retira la documentació
en el termini establert, s’entendrà que els
interessats renuncien a la seva recuperació.

—5 La selecció dels participants la farà
una comissió que estarà constituïda pels
membres següents o persones en qui dele-
guin:

El subdirector general de Formació Per-
manent, que actuarà com a president.

La cap del Servei de Planificació i Pro-
gramació, de la Subdirecció General de
Formació Permanent.

El cap del Servei d’Execució i Avaluació
de Programes, de la Subdirecció General de
Formació Permanent, que actuarà com a se-
cretari.

Els membres d’aquesta comissió estaran
afectats per les causes d’abstenció i recu-
sació que preveuen els articles 28 i 29 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

—6 Transcorregut el termini de presenta-
ció de sol·licituds, la comissió de selecció
farà pública als taulers d’anuncis de la seu
central del Departament d’Ensenyament i de
les seves delegacions territorials la llista
provisional de sol·licituds admeses, no ad-
meses i excloses. En aquesta llista hi haurà
de constar el nom, els cognoms, el número
de DNI i el motiu de l’exclusió, si escau. Així
mateix, es publicarà una llista de defectes
en la documentació presentada per tal que
puguin ser esmenats.

Les persones interessades podran pre-
sentar reclamacions contra aquesta llista
provisional davant la comissió de selecció
durant un termini de cinc dies hàbils a comp-
tar des de l’endemà de la seva publicació
als taulers d’anuncis esmentats. Durant
aquest mateix termini, els interessats podran
esmenar, si escau, els defectes en la docu-
mentació presentada.

Les reclamacions presentades s’estima-
ran o es desestimaran en la resolució
d’aprovació de la llista definitiva de sol·-
licituds admeses, no admeses i excloses,
que es farà pública als taulers d’anuncis de
la seu central del Departament d’Ensenya-
ment i de les seves delegacions territorials.

En qualsevol cas, es consideraran des-
estimades les sol·licituds d’ajuts no resol-
tes per resolució expressa dins el termini de
sis mesos a comptar de l’endemà de la
publicació d’aquesta Ordre de convocatò-
ria al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Contra la resolució definitiva  de sol·licituds
admeses, no admeses i excloses, que ex-
haureix la via administrativa, els interessats
podran interposar recurs contenciós admi-
nistratiu davant la Sala corresponent del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya en
el termini de dos mesos, a comptar des de
l’endemà de la seva publicació als taulers
d’anuncis esmentats al paràgraf anterior, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regulado-
ra de la jurisdicció contenciosa administrati-
va.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directo-
ra general d’Ordenació Educativa, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al taulers d’anuncis de la seu
central del Departament d’Ensenyament i de
les seves delegacions territorials, segons el
que disposen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qual-
sevol altre recurs que considerin conveni-
ent per a la defensa dels seus interessos.

—7 Els beneficiaris dels ajuts objecte
d’aquesta convocatòria estaran obligats a
facilitar tota la informació que els sigui re-
querida per la Intervenció General de la
Generalitat, la Sindicatura de Comptes o
altres òrgans competents d’acord amb la
Llei de finances públiques de Catalunya.
L’aplicació dels fons percebuts per al com-
pliment de la finalitat subvencionada es jus-
tificarà mitjançant els documents esmentats
a la base 4.6 d’aquest annex.

—8 Es delega en la directora general d’Or-
denació Educativa la facultat de resoldre
aquesta convocatòria.

(99.180.142)

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 1999, de
revocació de l’autorització de funcionament
del centre Dissenyadors, Interioristes i Arts
de Catalunya, de Barcelona.

Pel Decret 993/1970, de 12 de març, es
va autoritzar el centre privat d’ensenyaments
artístics Dissenyadors, Interioristes i Arts de
Catalunya (DIAC), de Barcelona, com a cen-
tre reconegut.

Per la Resolució de 29 de desembre de
1998 es va iniciar d’ofici l’expedient de re-
vocació d’autorització del centre privat re-
conegut d’ensenyaments artístics Dissenya-
dors, Interioristes i Arts de Catalunya (DIAC),
de Barcelona.

Mitjançant l’Edicte de 9 de març de 1999
se li va notificar l’esmentada Resolució de
29 de desembre de 1998, d’inici d’ofici de
l’expedient de revocació de l’autorització
(DOGC núm. 2853, de 23.3.1999).
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Atès que s’han complert els terminis que
per a l’audiència a l’interessat preveu la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, sense que
s’hagin presentat les al·legacions correspo-
nents;

Atès que l’expedient s’ha tramitat de for-
ma reglamentària i un cop comprovat que
aquest centre no exerceix en l’actualitat les
seves tasques educatives, d’acord amb el
Decret 2127/1963, de 24 de juliol, pel qual
es regulen els ensenyaments d’arts aplica-
des i oficis artístics;

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Docents,

Resolc:

Revocar l’autorització de funcionament del
centre privat reconegut d’ensenyaments ar-
tístics Dissenyadors, Interioristes i Arts de
Catalunya (DIAC), situat a l’av. Diagonal, 433
bis, Barcelona, amb núm. de codi 08038521.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, es pot interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 21 de juny de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

(99.158.009)

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 1999, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat El
Carme, de Sant Sadurní d’Anoia.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pel titu-
lar del centre docent privat El Carme, de
Sant Sadurní d’Anoia, en petició d’autorit-
zació d’ampliació de locals i d’ampliació
d’unitats de llar d’infants de l’etapa d’edu-
cació infantil, es va instruir l’expedient
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’ampliació de locals del
centre docent privat El Carme, de Sant
Sadurní d’Anoia, en els termes que s’espe-
cifica a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Autoritzar l’ampliació d’unitats de llar
d’infants de l’etapa d’educació infantil del
centre docent privat El Carme, de Sant
Sadurní d’Anoia, en els termes que s’espe-
cifica a l’annex d’aquesta Resolució.

—3 El nombre màxim de llocs escolars
d’aquest centre és el que figura a l’annex
d’aquesta Resolució, el qual s’assolirà
d’acord amb els terminis que estableix el
Decret 209/1994, de 26 de juliol, de modi-
ficació del calendari d’aplicació i de l’ade-
quació dels concerts educatius vigents a la
nova ordenació del sistema educatiu a Cata-
lunya.

—4 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada,
davant la Direcció General de Centres Do-
cents o davant el conseller d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà 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 pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 2 de juliol de 1999

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

Comarca de l’Alt Penedès

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Sant Sadurní d’Anoia.
Localitat: Sant Sadurní d’Anoia.
Núm. de codi: 08027353.
Denominació: El Carme.
Adreça: c. Santa Joaquima de Vedruna, 1.
Titular: Fundació Cultural Privada Vedruna.
NIF: G59993378.

Autorització d’ampliació d’un nou edifici
a l’illa formada pels carrers Santa Joaquima
de Vedruna, on està situat l’edifici dedicat a
l’educació infantil, que també té accés pel
c. Torras i Bages, i c. Torras i Bages, can-

tonada ctra. a Gelida, on està situat el nou
edifici dedicat a l’educació primària, i que
s’uneix a l’anterior pel pati de jocs que
ocupa la resta de l’illa, amb efectes a partir
de l’inici del curs 1998-99.

Autorització d’ampliació de 3 unitats de
llar d’infants de l’etapa d’educació infantil
amb capacitat per a 41 llocs escolars, amb
efectes a partir de l’inici del curs 1998-99.
Composició del centre a l’inici del curs
1998-99
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de llar d’infants
amb capacitat per a 41 llocs escolars, situ-
ats al c. Santa Joaquima de Vedruna, 1, que
també té accés pel c. Torras i Bages; 3
unitats de parvulari amb capacitat per a 75
llocs escolars, situats al c. Santa Joaquima
de Vedruna, 1, que també té accés pel c.
Torras i Bages.

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars, situats al c.
Torras i Bages, cantonada ctra. a Gelida.

Educació secundària: educació secundà-
ria 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,
situats al c. Santa Joaquima de Vedruna, 2.

(99.169.014)

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 1999, d’es-
tabliment dels mòduls econòmics dels con-
certs educatius per a l’any 1999.

Atès el que disposa la Llei 20/1998, de
29 desembre, de pressupostos de la Ge-
neral i tat de  Catalunya per al 1999, i
d’acord amb el que estableix l’article 49.2
i 49.3 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de
juliol, reguladora del dret a l’educació,
modificat per la Llei orgànica 9/1995, de
20 de novembre, de la participació, l’ava-
luació i el govern dels centres docents, es
fixen els mòduls econòmics per unitat es-
colar en els centres concertats dels dife-
rents nivells educatius.

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Docents,

Resolc:

—1 Aprovar els imports anuals dels mò-
duls econòmics per unitat escolar en els
centres docents concertats dels diferents
nivells i modalitats educatives. Aquests im-
ports són els que figuren l’annex d’aquesta
Resolució.

—2 La despesa ocasionada per l’aplica-
ció dels imports referits a despeses de
personal s’incrementarà amb els percentat-
ges de cotització a la Seguretat Social que
estiguin establerts legalment per a cada
supòsit.

—3 La despesa que estableix aquesta
Resolució corresponent a l’any 1999 anirà
a càrrec de la part ida pressupostàr ia
06.04.480.01/9.

—4 Aquest mòduls seran aplicables des
del dia 1 de gener de 1999.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
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sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia 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 potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 5 de juliol de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Mòduls vigents a partir de l’1 de gener de
1999

Despeses de personal:
mòdul anual = mòdul mensual x 14.
Substitucions de personal:
mòdul anual = mòdul mensual x 12.
Despeses de funcionament:
mòdul anual = mòdul mensual x 12.

Educació infantil Segon cicle

Despeses de personal

Professor titular

Sou de mòdul mensual: 195.374 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 4.855 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 14.427
ptes.
Complement específic de mòdul mensual:
5.981 pessetes.

Despeses de funcionament

Mòdul anual per unitat: 166.071 ptes.

Educació primària

Despeses de personal

Professor titular

Sou de mòdul mensual: 195.374 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 4.855 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 14.427
ptes.
Complement específic de mòdul mensual:
5.981 pessetes.

Instructor d’educació física

Sou de mòdul mensual: 151.604 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 4.180 ptes.

Càrrecs directius

Centres d’estructura cíclica
Mòdul mensual de director: 23.010 ptes.

Mòdul mensual de cap d’estudis: 11.417
ptes.

Centres amb 1 o 2 línies
Mòdul mensual de director: 33.878 ptes.
Mòdul mensual de subdirector: 18.694 ptes.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 18.694
ptes.

Centres amb 3 o 4 línies
Mòdul mensual de director: 50.235 ptes.
Mòdul mensual de subdirector: 23.366 ptes.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 23.366
ptes.

Centres amb 5 o més línies
Mòdul mensual de director: 53.738 ptes.
Mòdul mensual de subdirector: 25.119 ptes.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 25.119
ptes.

Despeses de funcionament

Mòdul anual per unitat: 766.071 ptes.

Educació especial

Despeses de personal

Professor titular

Sou de mòdul mensual: 195.374 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 6.488 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 14.427
ptes.
Complement específic de mòdul mensual:
5.981 pessetes.

Personal complementari

Tècnic de grau superior.

Sou de mòdul mensual: 230.862 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 8.670 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 13.683
ptes.
Complement específic de mòdul mensual:
5.981 pessetes.

Tècnic de grau mitjà.

Sou de mòdul mensual: 195.374 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 6.488 ptes.
Complement específic de mòdul mensual:
5.981 pessetes.

Mestre de taller

Sou de mòdul mensual: 195.374 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 6.488 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 14.427
ptes.
Complement específic de mòdul mensual:
5.981 pessetes.

Logopeda

Sou de mòdul mensual: 195.374 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 6.488 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 14.427
ptes.
Complement específic de mòdul mensual:
5.981 pessetes.

Fisioterapeuta

Sou de mòdul mensual: 195.374 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 6.488 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 4.886
ptes.
Complement específic de mòdul mensual:
5.981 pessetes.

Educador

Sou de mòdul mensual: 151.471 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 5.022 ptes.

Plus d’analogia de mòdul mensual: 9.247
ptes.

Càrrecs directius

Des de l’1 de gener fins al 31 d’agost:
Mòdul mensual de director: 34.335 ptes.
Mòdul mensual de trienni: 2.183 ptes.
Mòdul mensual de subdirector: 31.775 ptes.
Mòdul mensual de trienni: 1.579 ptes.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 28.589
ptes.
Mòdul mensual de trienni: 1.482 ptes.

Des de l’1 de setembre fins al 31 de de-
sembre:
Mòdul mensual de director: 33.878 ptes.
Mòdul mensual de subdirector: 18.694 ptes.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 18.694
ptes.

Substitucions de personal

Des de l’1 de gener fins al 31 d’agost:
Mòdul anual per unitat: 92.036 ptes.

Despeses de funcionament

Mòdul anual per unitat ordinària: 817.144
ptes.
Mòdul anual per unitat de formació laboral:
1.164.128 ptes.

Formació professional de primer grau

Despeses de personal

Professor titular

Sou de mòdul mensual: 230.862 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 6.069 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 13.683
ptes.
Complement específic de mòdul mensual:
5.981 pessetes.

Professor ajudant

Sou de mòdul mensual: 208.153 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 4.855 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 14.160
ptes.
Complement específic de mòdul mensual:
5.981 pessetes.

Instructor d’educació física

Sou de mòdul mensual: 190.478 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 4.196 ptes.

Càrrecs directius

Mòdul mensual de director: 40.699 ptes.
Mòdul mensual de trienni: 2.121 ptes.
Mòdul mensual de subdirector: 37.742 ptes.
Mòdul mensual de trienni: 1.963 ptes.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 34.829
ptes.
Mòdul mensual de trienni: 1.816 ptes.

Substitucions de personal

Mòdul anual per unitat: 129.885 ptes.

Despeses de funcionament

Mòdul anual per unitat de tipus A: 954.578
ptes.
Mòdul anual per unitat de tipus B: 1.091.370
ptes.

Formació professional de segon grau

Despeses de personal

Professor titular

Sou de mòdul mensual: 230.862 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 6.069 ptes.
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Plus d’analogia de mòdul mensual: 13.683
ptes.
Complement específic de mòdul mensual:
5.981 pessetes.

Professor ajudant

Sou de mòdul mensual: 208.153 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 5.060 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 14.160
ptes.
Complement específic de mòdul mensual:
5.981 pessetes.

Instructor d’educació física

Sou de mòdul mensual: 199.664 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 5.159 ptes.

Càrrecs directius

Mòdul mensual de director: 48.922 ptes.
Mòdul mensual de trienni: 2.552 ptes.
Mòdul mensual de subdirector: 42.991 ptes.
Mòdul mensual de trienni: 2.240 ptes.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 41.095
ptes.
Mòdul mensual de trienni: 2.166 ptes.

Substitucions de personal

Mòdul anual per unitat: 129.885 ptes.

Despeses de funcionament

Mòdul anual per unitat de tipus A: 422.797
ptes.
Mòdul anual per unitat de tipus B: 568.709
ptes.

Formació professional específica

Càrrecs directius fins a 31 d’agost de 1999
per a centres que imparteixen exclusivament
cicles formatius

Mòdul mensual de cap d’estudis: 30.959
ptes.
(incompatible amb qualsevol càrrec de FP).

Cicles formatius de grau mitjà

Despeses de personal

Professor titular

Sou de mòdul mensual: 230.862 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 6.069 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 13.683
ptes.
Complement específic de mòdul mensual:
5.981 pessetes.

Professor ajudant

Sou de mòdul mensual: 208.153 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 4.855 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 14.160
ptes.
Complement específic de mòdul mensual:
5.981 pessetes.

Despeses de funcionament

Mòdul anual per unitat de tipus A: 954.578
ptes.
Mòdul anual per unitat de tipus B: 1.091.370
ptes.

Cicles formatius de grau superior

Despeses de personal

Professor titular

Sou de mòdul mensual: 230.862 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 6.069 ptes.

Plus d’analogia de mòdul mensual: 13.683
ptes.
Complement específic de mòdul mensual:
5.981 pessetes.

Professor ajudant

Sou de mòdul mensual: 208.153 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 5.060 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 14.160
ptes.
Complement específic de mòdul mensual:
5.981 pessetes.

Despeses de funcionament

Mòdul anual per unitat de tipus A: 422.797
ptes.
Mòdul anual per unitat de tipus B: 568.709
ptes.

Batxillerat unificat polivalent

Despeses de personal

Professor titular

Sou de mòdul mensual: 230.862 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 6.183 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 13.683
ptes.
Complement específic de mòdul mensual:
5.981 pessetes.
Complement del curs d’orientació universi-
tària de mòdul mensual: 23.810 ptes.

Instructor d’educació física

Sou de mòdul mensual: 206.365 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 5.254 ptes.
Complement del curs d’orientació universi-
tària de mòdul mensual: 23.810 ptes.

Càrrecs directius

Mòdul mensual de director: 50.270 ptes.
Mòdul mensual de trienni: 2.651 ptes.
Mòdul mensual de subdirector: 44.177 ptes.
Mòdul mensual de trienni: 2.326 ptes.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 44.177
ptes.
Mòdul mensual de trienni: 2.326 ptes.

Substitucions de personal

Mòdul anual per unitat: 142.874 ptes.

Despeses de funcionament

Mòdul anual per unitat: 563.868 ptes.

Batxillerat

Despeses de personal

Professor titular

Sou de mòdul mensual: 230.862 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 6.183 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 13.683
ptes.
Complement específic de mòdul mensual:
5.981 pessetes.

Instructor d’educació física

Sou de mòdul mensual: 206.365 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 5.254 ptes.

Càrrecs directius fins a 31 d’agost de 1999
per a centres amb 4 o més unitats de bat-
xillerat

Cap d’estudis. Mòdul mensual: 30.959 ptes.
(Incompatible amb el cap d’estudis de BUP).

Despeses de funcionament
Mòdul anual per unitat: 563.868 ptes.

Educació secundària obligatòria

Despeses de personal

Professor titular de primer cicle
Sou de mòdul mensual: 195.374 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 4.855 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 14.427
ptes.
Complement específic de mòdul mensual:
5.981 ptes.
Plus d’experimentació de mòdul mensual:
34.763 pessetes.

Professor titular de segon cicle

Sou de mòdul mensual: 230.862 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 6.183 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 13.683
ptes.
Complement específic de mòdul mensual:
5.981 pessetes.

Càrrecs directius

Centres amb 1 o 2 línies
Mòdul mensual de director: 47.898 ptes.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 30.959
ptes.
Mòdul mensual de cap de departament:
8.059 pessetes.

Centres amb 3 o 4 línies
Mòdul mensual de director: 51.402 ptes.
Mòdul mensual de subdirector: 33.294 ptes.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 33.294
ptes.
Mòdul mensual de coordinador pedagògic:
33.294 ptes.
Mòdul mensual de cap de departament:
8.059 pessetes.

Despeses de funcionament

Primer cicle
Mòdul anual per unitat: 995.893 ptes.

Segon cicle
Mòdul anual per unitat: 1.099.209 ptes.

(99.182.025)

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 1999, per
la qual s’implanten i se suprimeixen cicles
formatius d’FP de grau mitjà o de grau su-
perior en centres docents.

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, preveu al seu article 6 la implan-
tació progressiva dels cicles formatius de
formació professional de grau mitjà o de
grau superior al llarg del calendari d’aplica-
ció del nou sistema educatiu, implantació
que s’haurà de completar el curs 1999-2000
pel que fa als cicles de grau mitjà i al curs
2000-2001 pel que fa als cicles de grau su-
perior.

L’estudi del mapa escolar de Catalunya
aconsella la reestructuració de l’oferta d’en-
senyaments per tal d’adequar-la a les ne-
cessitats educatives i al millor aprofitament
dels recursos disponibles.
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Per aquest motiu, es considera conveni-
ent la implantació i la supressió de determi-
nats ensenyaments en diversos centres
docents públics.

D’acord amb el que disposa la Llei orgà-
nica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació,

Resolc:

—1 Implantar els cicles formatius de for-
mació professional de grau mitjà o de grau
superior als centres docents públics que
figuren a l’annex d’aquesta Resolució, amb
efectes acadèmics i administratius des de
l’inici del curs escolar 1999-2000, en els
termes que s’hi especifiquen a l’annex.

—2 Suprimir el cicle formatiu de formació
professional de grau superior d’anàlisi i con-
trol a l’institut d’educació secundària Milà i
Fontanals, amb número de codi 08019654,
d’Igualada (Anoia), amb efectes acadèmics
i administratius des de la fi del curs escolar
1998-99.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 12 de juliol de 1999

P. D. (Resolució de 6.5.1999, DOGC de
7.6.1999)

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

CFPM=cicle formatiu d’FP de grau mitjà;
CFPS=cicle formatiu d’FP de grau superior.

Delegació territorial de Barcelona I
(ciutat)

Comarca: Barcelonès.
Municipi: Barcelona.
Codi de centre: 08051227.
Denominació: IES Berenguer de Palou

Ensenyaments que s’implanten: CFPS, ad-
ministració i finances; CFPM, gestió admi-
nistrativa.

Delegació territorial
del Baix Llobregat-Anoia

Comarca: Baix Llobregat
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Codi de centre: 08025605.
Denominació: IES Camps Blancs.
Ensenyaments que s’implanten: CFPM,
electromecànica de vehicles; CFPM, gestió
administrativa;

Delegació territorial de Barcelona II
(comarques)

Comarca: Maresme.
Municipi: el Masnou.
Codi de centre: 08020826.
Denominació: IES Maremar.
Ensenyaments que s’implanten: CFPS, ges-
tió comercial i màrqueting.

Comarca: Maresme.
Municipi: Premià de Mar.
Codi de centre: 08031848.
Denominació: IES Cristòfol Ferrer.
Ensenyaments que s’implanten: CFPS, des-
envolupament de productes electrònics.

(99.180.137)

INSTITUT CATALÀ
DE NOVES PROFESSIONS

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 1999, per
la qual s’atorga el premi a la qualitat en l’en-
senyament per a l’any 1998.

Per l’Ordre de 14 de setembre de 1998
(DOGC núm. 2734, de 30.9.1998), es va
convocar la concessió del premi a la quali-
tat en l’ensenyament de l’Institut Català de
Noves Professions per a l’any 1998, per tal
de distingir l’establiment docent dins l’àm-
bit dels ensenyaments no reglats en els
termes a què es refereix la LOGSE, que hagi
aconseguit millores en la gestió i impartició
dels seus ensenyaments com a conseqüèn-
cia de l’aplicació dels mètodes i sistemes
de qualitat.

Atesa la proposta efectuada pel jurat
constituït amb aquest efecte, d’acord amb
l’article 9.2 de l’Ordre esmentada;

En ús de la facultat que em confereix l’ar-
ticle 9.1 de l’Ordre de 14 de setembre de
1998,

Resolc:

—1 Atorgar el premi a la qualitat en l’en-
senyament per a l’any 1998 al centre de
formació Institut Català de Tecnologia (ICT),
de Barcelona, per l’aplicació continuada al
llarg dels anys d’un pla de qualitat que ha
comportat la millora permanent d’instal·-
lacions, recursos tècnics, pedagògics i hu-
mans, per la implicació dels recursos hu-
mans en aquest pla, per la incidència pro-
fessional de la formació desenvolupada, i
per les tècniques d’assegurament de la
qualitat formativa.

—2 Atorgar accèssit al premi a la qualitat
en l’ensenyament per a l’any 1998 als cen-
tres de formació Bit, de Barcelona; Edu-
cem Business, de Granollers, i Icomi, de
Barcelona, per l’aplicació decidida per part
dels centres de criteris i mesures de qua-
litat, per l’estudi sistemàtic i constant del
mercat professional i per la satisfacció dels
alumnes en el desenvolupament de les ac-
tivitats formatives.

Barcelona, 28 de maig de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
President

(99.176.011)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenya-

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

Servei de Gestió d’Immobles i Contractaci-
ons, Secció de Subministraments i Contrac-
tacions.

c) Número d’expedient: 1537/99.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: elaboració

Guia Pràctica Familiar.
b) Termini d’execució: 15 dies des de la

data de formalització del contracte.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 38.500.000 ptes. (IVA inclòs),

equivalent a 231.389,66 euros, condicionat
a l’aprovació de l’expedient de transferèn-
cia de crèdit 65/99.

—5 Garanties
Provisional: 770.000 ptes., equivalent a

4.627,79 euros: únicament requerida a em-
preses estrangeres comunitàries i no comu-
nitàries, no classificades.

Definitiva: 1.540.000 ptes., equivalent a
9.255,59 euros.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup III, subgrup 3, catego-

ria D.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Registre general del Departa-
ment d’Ensenyament.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies na-

turals comptats de l’endemà de la publica-
ció d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar
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que si l’últim dia del termini és festiu, la pre-
sentació de proposicions es prorrogarà fins
al proper dia hàbil.

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

c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament

d’Ensenyament o a les delegacions territo-
rials del Departament d’Ensenyament.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7
d’aquest Anunci o als domicilis de les de-
legacions terr i tor ia ls del Departament
d’Ensenyament.

Les proposicions també es podran trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax 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.

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Serveis Centrals del Departa-

ment d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: quatre dies després de l’acaba-

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

En el cas que es presentin proposicions per
correu, es comunicarà oportunament als in-
teressats la data d’obertura de proposicions.

e) Hora: 10 h.

—10 Despeses de l’Anunci: l’import de
l’Anunci serà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 23 de juliol de 1999

Marià Morera i Goberna
Secretari general

(99.204.026)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministraments.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenya-

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

Servei de Gestió d’Immobles i Contractaci-
ons, Secció de Subministraments i Contrac-
tacions.

c) Número d’expedient: 0851/99.

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

ment de 80 tauletes sensibles per a centres
d’educació infantil i primària.

b) Termini d’execució: 1 mes a comptar
des de la data de signatura del contracte.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 5.600.000 ptes. (IVA inclòs),

equivalent a 33.656,68 euros.

—5 Garanties
Provisional: es dispensa, d’acord amb

l’article 36.2 de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

Definitiva: 224.000 ptes., equivalent a
1.346,27 euros.

—6 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Registre general del Departa-
ment d’Ensenyament.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça Internet: http://www.gencat.es/

ense/ense_lici.html.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és fes-
tiu, la presentació de proposicions es pror-
rogarà fins al proper dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a la clàusula 7 del plec de clàu-
sules administratives particulars.

c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre general del Departament

d’Ensenyament o a les delegacions territo-
rials 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 trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
durant el mateix dia.

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

—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: serveis centrals del Departa-

ment d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 7 de setembre de 1999.
En el cas que es presentin proposicions

per correu, es comunicarà oportunament als
interessats la data d’obertura de proposici-
ons.

e) Hora: 10 h.

—9 Despeses d’anunci: l’import de l’A-
nunci anirà a càrrec de l’empresa adjudica-
tària.

Barcelona, 5 de juliol de 1999

Marià Morera i Goberna
Secretari general

(99.197.017)


