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RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2000, per
la qual es fa pública l’adjudicació definitiva
de tres contractes d’obres.

En compliment del que estableix l’article
94.2 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
contractes de les administracions públi-
ques, mitjançant aquesta Resolució es fan
públiques les resolucions del Departament
d’Ensenyament d’adjudicació dels expedi-
ents de contractació que s’indiquen a con-
tinuació:

Entitat adjudicadora: Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de Catalunya.
Servei de Contractació i Inversions.

Núm. expedient: 189/99.
Objecte del contracte: obres de fonaments
i instal·lacions de 3 mòduls prefabricats i
porxo a l’institut d’ensenyament secundari
Jaume Vicens Vives de Girona (Gironès).
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat sense publicitat.
Pressupost base de licitació: 14.292.064
ptes., equivalent a 85.897,03 euros.
Adjudicació: 29 de novembre de 1999.
Adjudicatari: Capdeferro Constructor, SA.
Import d’adjudicació: 14.290.000 ptes.,
equivalent a 85.884,63 euros.

Núm. expedient: 159/99.
Objecte del contracte: adequació d’espais
per a una exposició permanent de l’ense-
nyament professional a l’institut d’ensenya-

ment secundari Pere Martell de Tarragona
(Tarragonès).
Tramitació: urgent.
Procediment: concurs obert.
Número i data del DOGC on es va publicar
l’anunci de licitació: DOGC núm. 3031, de
9.12.1999.
Pressupost base de licitació: 39.439.262
ptes., equivalent a 237.034,74 euros.
Adjudicació: 29 de desembre de 1999.
Adjudicatari: Rehac, SA.
Import d’adjudicació: 37.368.702 ptes.,
equivalent a 224.590,42 euros.

Núm. expedient: 1036/99.
Objecte del contracte: instal·lació d’un as-
censor a l’institut d’ensenyament secundari
Bisbe Berenguer de l’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelonès).
Tramitació: urgent.
Procediment: concurs obert.
Número i data del DOGC on es va publicar
l’anunci de licitació: DOGC núm. 3031, de
9.12.1999.
Pressupost base de licitació: 10.448.628
ptes., equivalent a 62.797,52 euros.
Adjudicació: 29 de desembre de 1999.
Adjudicatari: Obres i Contractes Penta, SA.
Import d’adjudicació: 9.560.000 ptes., equi-
valent a 57.456,76 euros.

Barcelona, 10 de gener de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.018.019)

ORDRE de 26 de gener de 2000, per la
qual es convoca concurs públic per a la
concessió de subvencions als centres do-
cents privats en el segon cicle d’educació
infantil.

El curs 1990-91 es va iniciar l’acció d’ajut
econòmic per al funcionament de les uni-
tats de segon cicle d’educació infantil dels
centres concertats d’educació general bà-
sica.
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Mitjançant la Resolució de 14 de maig de
1998 i l’Ordre de 26 de març de 1999, es
va obrir convocatòria pública per a l’ator-
gament de subvencions als centres docents
privats en el segon cicle d’educació infantil.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, a la seva disposi-
ció addicional 6 estableix el caràcter recur-
rent d’aquestes subvencions.

De conformitat amb el que estableixen 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 administra-
tives, fiscals i d’adaptació a l’euro, i la dispo-
sició addicional 6 del Decret 56/1993, de 23
de febrer, sobre concerts educatius;

En ús de les facultats que m’atribueixen
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, i 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 de Cen-
tres Docents,

Ordeno:

Article 1. Convocatòria
Convocar concurs públic per a la conces-

sió de subvencions destinades a finançar el
cost de les places escolars de segon cicle
d’educació infantil en els centres docents
privats, d’acord amb el que disposa aques-
ta Ordre.

Article 2. Bases reguladores
Aprovar les bases reguladores de la con-

vocatòria, que consten a l’annex 1 d’aques-
ta Ordre.

Article 3. Aplicació pressupostària
La concessió d’aquestes subvencions es

farà amb càrrec a l’aplicació pressupostà-
ria 06.04.480.02/5 del pressupost de la Ge-
neralitat de Catalunya vigent, d’acord amb
el Decret 369/1999, de 27 de desembre,
sobre pròrroga dels pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 1999. L’im-
port màxim estarà condicionat a l’aprova-
ció de l’esmentada partida pressupostària
en la Llei de pressupostos per a l’any 2000.

Article 4. Obligacions dels beneficiaris
El règim de subvencions a les unitats de

segon cicle d’educació infantil comporta per
al titular del centre beneficiari les obligaci-
ons següents:

a) Professar els ensenyaments objecte de
subvenció d’acord amb els plans d’estudi,
currículums i normes acadèmiques vigents
a Catalunya.

b) No percebre dels alumnes quotes per
ensenyament que siguin superiors a les que
en cada moment estableix el Departament
d’Ensenyament.

c) Mantenir una relació alumne/unitat per

cada unitat beneficiària de la subvenció
entre un mínim de 20 i un màxim de 25.

No obstant això, quan un centre disposi
de línies completes, s’analitzarà la ràtio te-
nint en compte la seva tendència durant els
tres darrers cursos acadèmics en la matei-
xa etapa o cicle. A aquest efecte s’adme-
tran baixes transitòries de cinc alumnes per
sota del límit inferior de la banda establerta
a aquest article en alguna unitat de les que
integren el cicle o l’etapa.

Així mateix, el Departament d’Ensenya-
ment estudiarà les situacions dels centres
que, amb una ràtio inferior a la que esta-
bleix aquesta Ordre, estiguin situats en zo-
nes rurals o suburbanes.

d) Donar publicitat del caràcter de subven-
cionat que té el centre i de les quotes auto-
ritzades pel Departament d’Ensenyament als
membres de la comunitat escolar del centre.

Les activitats escolars complementàries,
extraescolars i de serveis destinades als
alumnes de les unitats beneficiàries queden
sotmeses al règim que preveu la normativa
reguladora dels concerts educatius per a
aquest tipus d’activitats.

e) Ajustar-se al règim d’admissió d’alum-
nes establert per als centres docents pú-
blics i privats concertats.

En cap cas el centre no podrà establir per
al cicle objecte de subvenció proves d’ac-
cés o selecció ni percebre cap tipus de
quantitat pel concepte de matrícula, reser-
va de plaça o similar.

f) Incloure l’aportació del Departament
d’Ensenyament i la convenient reducció de
quota o quota màxima autoritzada en les
factures que estenguin a les famílies. En
aquestes factures no hi podran constar més
conceptes que els d’ensenyament i els d’ac-
tivitats escolars complementàries, extraes-
colars i de serveis escolars, aquests tres
darrers de manera diferenciada i incorpora-
ran el text literal que es fixi quan es resolgui
aquesta convocatòria.

Article 5. Control
Els centres beneficiaris queden subjectes

al control de caràcter financer que corres-
pon a la Intervenció General de la Genera-
litat de Catalunya, d’acord amb la normati-
va vigent.

Article 6. Termini de presentació de les
sol·licituds

Els titulars dels centres interessats a aco-
llir-se a aquest règim de subvencions podran
presentar les seves sol·licituds a la corres-
ponent delegació territorial del Departament
d’Ensenyament en el termini de 20 dies
comptats a partir de l’endemà de la data de
publicació d’aquesta Ordre al DOGC, utilit-
zant el model de sol·licitud normalitzat que
es lliurarà en les dites delegacions.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits es-
tablerts, es requerirà l’interessat perquè en
el termini de deu dies esmeni la falta i ad-
junti els documents preceptius, amb la indi-
cació que, si no ho fa així, es considerarà
desistit de la seva petició.

Article 7. Proposta i resolució
El director general de Centres Docents

elevarà proposta de resolució de la convo-
catòria a la consellera d’Ensenyament, la
qual emetrà resolució en el termini de tres
mesos comptats des de la finalització del
termini de presentació de les sol·licituds.

La resolució de la convocatòria en què es
concedeixin les subvencions es notificarà als
interessats i es publicarà al DOGC, amb in-
dicació de si exhaureix o no la via adminis-
trativa, dels possibles recursos i dels òrgans
davant els quals es poden interposar.

En qualsevol cas, es consideraran dene-
gades les sol·licituds de subvenció no resol-
tes per resolució expressa dins el termini
indicat en el primer paràgraf d’aquest article.

Article 8. Efectes de la subvenció
L’aprovació de la subvenció, que estarà

determinada per les disponibilitats pressu-
postàries, podrà tenir efectes des de l’1 de
gener de 2000, per a aquells centres que
en aquesta data hagin assolit les condici-
ons establertes en la present convocatòria
o des de l’inici del curs acadèmic següent
per als altres centres. La subvenció tindrà
caràcter recurrent, amb la qual cosa els cen-
tres que en resultin beneficiaris no perdran
aquesta condició mentre mantinguin els re-
quisits i compleixin les condicions per ser-
ho, de conformitat amb el que estableix la
disposició addicional 6 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius.

Article 9. Incompliment
Els supòsits d’incompliment de les obli-

gacions derivades de la subvenció i els
conflictes entre el titular i el consell escolar
del centre se substanciaran d’acord amb el
procediment que estableix el règim de con-
certs educatius per als mateixos supòsits.

Article 10. Caràcter recurrent
Atès el caràcter recurrent de les subven-

cions concedides per les resolucions d’11
de desembre de 1998 i de 16 de desembre
de 1999, els centres subvencionats no han
de tornar a sol·licitar la subvenció si no volen
cap modificació. No obstant això, l’Admi-
nistració revisarà d’ofici el compliment dels
requisits i les condicions, i podrà modificar
les unitats subvencionades, en el moment
de la resolució d’aquesta convocatòria.

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 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 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
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, 26 de gener de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
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ANNEX 1

Bases reguladores

—1 Objecte
Convocar concurs públic per a la conces-

sió de subvencions destinades a finançar el
cost de les places escolars de segon cicle
d’educació infantil en els centres docents
privats, d’acord amb el que disposa aques-
ta Ordre.

—2 Requisits dels beneficiaris
Podran ser beneficiaris de les subvenci-

ons que preveu l’apartat anterior tots els
centres docents privats de Catalunya que
compleixin els requisits següents:

a) En el moment de fer la sol·licitud, estar
autoritzats per impartir el segon cicle d’edu-
cació infantil, d’acord amb el que preveu el
Reial decret 1004/1991, de 14 de juny.

b) Tenir autoritzada l’educació primària i
tenir subscrit concert per a aquest nivell edu-
catiu.

c) No percebre finançament del Depar-
tament d’Ensenyament o d’altres departa-
ments o organismes de la Generalitat de
Catalunya o d’altres administracions públi-
ques pel mateix concepte o per les matei-
xes unitats.

d) No tenir contret cap deute per cap
concepte amb la Generalitat de Catalunya.

—3 Justificació
Les quantitats abonades pel Departament

d’Ensenyament en concepte de subvenció
es justificaran, al final de cada curs escolar,
mitjançant aportació del titular de la certifi-
cació de l’acta del consell escolar del cen-
tre on s’acrediti que l’ajut percebut s’ha
destinat íntegrament a la reducció de les
quotes a les famílies dels alumnes de les
unitats beneficiàries i que el centre ha com-
plert les obligacions derivades d’aquesta
Ordre i l’altra normativa d’aplicació, espe-
cialment pel que fa referència a quotes, si-
tuació acadèmica del professorat, matricu-
lació dels alumnes i obligacions socials
relatives al personal docent de les unitats
beneficiàries. Aquesta certif icació, que
s’acompanyarà de les fotocòpies dels títols
acadèmics dels professors-tutors de les uni-
tats beneficiàries, en el cas que no constin
al Departament d’Ensenyament, caldrà
aportar-la juntament amb la relativa al con-
cert educatiu del nivell d’educació primària
i s’adaptarà al model que figura a l’annex 2
d’aquesta Ordre.

—4 Pagament
El Departament d’Ensenyament abonarà

mensualment l’import de la subvenció al ti-
tular del centre beneficiari a través de la do-
miciliació bancària que aquest tingui esta-
blerta per al seu concert educatiu.

—5 Criteris de concessió
Tindran preferència per acollir-se al règim

de subvenció els centres que satisfacin ne-
cessitats d’escolarització, que atenguin
poblacions escolars de condicions socioe-
conòmiques desfavorables, que tinguin en
funcionament totes les unitats de segon
cicle d’educació infantil per línies comple-
tes i que, complint els criteris anteriors,
funcionin en règim de cooperativa.

Així mateix, es considerarà el caràcter re-
current de les unitats dels centres que ac-
tualment gaudeixen d’aquesta subvenció.

—6 Modificació de la subvenció
La subvenció concedida es podrà revisar

en qualsevol moment, previ informe de la
Inspecció d’Ensenyament en què s’acrediti
l’alteració de les condicions o de l’obtenció
concurrent d’altres ajuts.

—7 Informació
Els beneficiaris estaran obligats a facilitar

tota la informació requerida per la Interven-
ció General de la Generalitat, la Sindicatura
de Comptes o altres òrgans competents,
d’acord amb la Llei 25/1998, de 31 de de-
sembre, de mesures administratives, fiscals
i d’adaptació a l’euro i altres normes aplica-
bles.

—8 Certificats
Si l’import de la subvenció és superior a

1.000.000 de pessetes, cal que el benefici-
ari aporti certificats acreditatius d’estar al
corrent de les seves obligacions tributàries,
tant estatals com autonòmiques i de la
Seguretat Social, i declaració expressa de
no tenir contret cap deute per cap concep-
te amb l’Administració de la Generalitat i les
seves entitats autònomes.

ANNEX 2

Model de certificació de l’acta del consell es-
colar

L’acta de la reunió del consell escolar de
(data), en la qual, a proposta del titular,
s’aprova la rendició anual de comptes de
les quantitats percebudes del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat  de Cata-
lunya pel concepte de subvenció al segon
cicle d’educació infantil durant el curs (es-
pecifiqueu-lo), és del tenor literal següent:

Acta de la reunió del consell escolar

(Nom i cognoms del director, dels repre-
sentants del titular del centre, dels represen-
tats dels professors, dels representants dels
pares, dels representants dels alumnes, i dels
representants del personal d’administració).

A (localitat, data i hora), reunides les per-
sones esmentades, que componen el con-
sell escolar encarregat d’aprovar la rendició
anual de comptes de les quantitats que ha
abonat el Departament d’Ensenyament al
centre (denominació) en concepte de sub-
venció al segon cicle d’educació infantil, s’ha
aprovat:

La quantitat de (indiqueu-la) pessetes,
que ha percebut el centre en concepte de
subvenció al segon cicle d’educació infantil
per a (nombre) unitats ha estat destinada
íntegrament al finançament del cost de les
places escolars de les unitats beneficiàries
de la dita subvenció i, per tant, a la reduc-
ció de les quotes íntegres a repercutir a les
famílies.

El centre ha reflectit en les factures/els re-
buts tramesos a les famílies el paràgraf f)
de l’article 4 de l’Ordre de 26 de gener de
2000, que regula el règim d’aquestes sub-
vencions.

Els professors de les unitats beneficiàries
disposen de la titulació i capacitació aca-
dèmiques corresponents, la seva situació
laboral està d’acord amb la normativa d’apli-
cació i el centre ha complert amb les obli-

gacions socials relatives a aquest personal
docent.

Consegüentment, el consell escolar apro-
va la rendició de comptes corresponent al
curs escolar (especifiqueu-lo).

I perquè així consti, a l’efecte del que dis-
posa l’Ordre de 26 de gener de 2000, signo
aquest certificat.

(00.025.087)

EDICTE de 14 de febrer de 2000, pel qual
se sotmet a informació pública el Projecte
de decret de regulació del Servei de Pre-
venció de Riscos Laborals del Departament
d’Ensenyament.

Per tal de donar compliment a la dispo-
sició transitòria del Decret 312/1998, d’1 de
desembre, pel qual es creen els serveis de
Prevenció de Riscos Laborals per al perso-
nal al servei de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya, s’ha elaborat un Pro-
jecte de decret pel qual es regula el Servei
de Prevenció de Riscos Laborals del Depar-
tament d’Ensenyament.

Amb la finalitat de donar participació a les
entitats i els ciutadans en el procés d’elabo-
ració de l’esmentat projecte normatiu, se
sotmet a informació pública, d’acord amb el
que disposen l’article 64 de la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, de procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i l’article 86 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, durant el termini de 20
dies hàbils a comptar de l’endemà de la data
de publicació d’aquest Edicte al DOGC.

El Projecte de decret esmentat es podrà
examinar a la seu central del Departament
d’Ensenyament (Via Augusta, 202-226,
08021 Barcelona) i a les seves delegacions
territorials de Barcelona I (ciutat) (av. Paral-
lel, 71-73, 08004 Barcelona) Barcelona II
(comarques) (c. Casp, 15, 08010 Barcelona),
Baix Llobregat-Anoia (c. Laureà Miró, 328-
330, 08980 Sant Feliu de Llobregat), Vallès
Occidental (c. Marquès de Comillas, 67-69,
08202 Sabadell), Girona (c. Ultònia, 13,
17002 Girona), Lleida (pg. Pompeu, 4, 25006
Lleida), i Tarragona (c. Sant Francesc, 7,
43003 Tarragona), en hores d’oficina, per for-
mular-hi les al·legacions que es considerin
adequades.

Barcelona, 14 de febrer de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.042.022)

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2000, per
la qual s’autoritza l’obertura del centre do-
cent privat Centre Palas, de Girona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat Centre Palas, de
Girona, en petició d’autorització d’obertu-
ra, es va instruir l’expedient corresponent.
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Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que exi-
geix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; el Reial decret 1004/1991,
de 14 de juny, pel qual s’estableixen els re-
quisits mínims dels centres que imparteixen
ensenyaments de règim general no univer-
sitaris; el Decret 55/1994, de 8 de març, so-
bre el règim d’autorització dels centres do-
cents privats, i el Reial decret 777/1998, de
30 d’abril, pel qual es desenvolupen deter-
minats aspectes de l’ordenació de la forma-
ció professional en l’àmbit del sistema edu-
catiu,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Centre Palas, de Girona, en els ter-
mes que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta Resolució.

—2 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 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
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.

Girona, 31 de gener de 2000

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

Melcior Cruzate de Palau
Delegat territorial de Girona

ANNEX

Comarca del Gironès

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Girona.
Localitat: Girona.
Núm. de codi: 17007713.
Denominació: Centre Palas.
Adreça : c. Emili Grahit, 2.
Titular: Francesc Gibert i Aldana.
NIF: 77055141-N.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Centre Palas, de Girona, amb efectes
a partir del curs 1999-2000.

Composició del centre
Autorització d’obertura:

FP de grau mitjà.
Família d’administració: cicle formatiu

gestió administrativa amb 1 grup amb ca-
pacitat per a 30 llocs escolars. Aquest ni-
vell quedarà autoritzat a l’inici del curs es-
colar 1999-2000.

FP de grau superior.
Família d’administració: cicle formatiu de

secretariat amb 1 grup amb capacitat per a
30 llocs escolars. Aquest nivell quedarà au-
toritzat a l’inici del curs escolar 1999-2000.

(00.041.114)

RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura de diversos centres do-
cents privats de Barcelona.

Per tal de resoldre les sol·licituds que han
presentat a la corresponent delegació terri-
torial del Departament d’Ensenyament els
titulars de diversos centres docents privats
en petició d’autorització de trasllat, de su-
pressió de la secció de formació professio-
nal especial en la modalitat d’aprenentatge
de tasques i d’ampliació de les unitats de
pedagogia terapèutica, es van instruir els
expedients corresponents.

Atès que s’ha comprovat que els expedi-
ents esmentats compleixen els requisits
exigits per la normativa vigent, en concret
per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol,
reguladora del dret a l’educació; la Llei or-
gànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordena-
ció general del sistema educatiu; el Decret
299/1997, de 25 de novembre, sobre l’aten-
ció educativa a l’alumnat amb necessitats
educatives especials, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats;

Resolc:

—1 Autoritzar el trasllat dels centres do-
cents privats de Barcelona, que consten a
l’annex d’aquesta Resolució, en els termes
que per a cadascun s’especifiquen.

—2 Autoritzar la supressió de la secció
de formació professional especial en la
modalitat d’aprenentatge de tasques dels
centres docents privats de Barcelona que
consten a l’annex d’aquesta Resolució, en
els termes que per a cadascun s’especifi-
quen.

—3 Autoritzar l’ampliació d’unitats de pe-
dagogia terapèutica dels centres docents
privats de Barcelona que consten a l’annex
d’aquesta Resolució, en els termes que per
a cadascun s’especifiquen.

—4 El nombre màxim de llocs escolars
d’aquests centres és el que figura en l’an-
nex 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
Catalunya.

—5 Aquesta Resolució s’inscriurà en el
Registre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, segons el que dis-
posen 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, 1 de febrer de 2000

P. D. (Resolució de 10.5.1999, DOGC de
7.6.1999)

M. del Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08011266.
Denominació: Aspace.
Adreça: Parc de Montjuïc (c. dels Tres
Pins, s/n).
Titular: Associació de la Paràlisi Cerebral.
NIF: G08393936.Autorització d’ampliació de
2 unitats de pedagogia terapèutica, amb ca-
pacitat per a 16 llocs escolars, amb efectes
a partir de l’inici del curs 1999-2000.
Composició del centre a l’inici del curs
1999-2000
Autorització d’obertura:

Autoritzat com a centre d’educació es-
pecial amb 12 unitats de pedagogia tera-
pèutica i amb capacitat per a 116 llocs
escolars.

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08041076.
Denominació: Taiga.
Adreça: c. Pomaret, 14.
Titular: Icària Iniciatives Socials, SAL.
NIF: A59835454.

Autorització de trasllat a l’av. de Vallvi-
drera, núm. 71, de Barcelona, amb amplia-
ció de 8 llocs escolars, amb efectes a partir
de l’inici del curs 1999-2000.

Autorització de la supressió d’1 unitat de
la secció de formació professional especial
en la modalitat d’aprenentatge de tasques,
amb capacitat per a 15 llocs escolars, amb
efectes a l’acabament del curs 1998-1999.

Autorització d’ampliació d’1 unitat de pe-
dagogia terapèutica, amb capacitat per a 16
llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici
del curs 1999-2000.
Composició del centre a l’inici del curs
1999-2000
Autorització d’obertura:

Autoritzat com a centre d’educació es-
pecial amb 6 unitats de pedagogia terapèu-
tica i amb capacitat per a 84 llocs escolars.

(00.018.024)
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RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2000, per
la qual s’autoritza l’obertura del centre do-
cent privat Frandaser, de Viladecans.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat Frandaser, de
Viladecans, en petició d’autorització d’ober-
tura, 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, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; el Reial decret 1004/1991, de
14 de juny, pel qual s’estableixen els requi-
sits mínims dels centres que imparteixen
ensenyaments de règim general no universi-
taris; el Reial decret 777/1998, de 30 d’abril,
pel qual es desenvolupen determinats aspec-
tes de l’ordenació de la formació professio-
nal en l’àmbit del sistema educatiu; i el De-
cret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Frandaser, de Viladecans, en els ter-
mes que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta Resolució.

—2 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 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
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.

Sant Feliu de Llobregat, 2 de febrer de 2000

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

Comarca del Baix Llobregat

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Viladecans.

Localitat: Viladecans.
Núm. de codi: 08040904.
Denominació: Frandaser.
Adreça: c. Enric Morera, núm. 9.
Altres adreces: c. Doctor Reig, núm. 18.
Titular: Marllagos, SL.
NIF: B-60638970.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Frandaser, de Viladecans, amb efec-
tes des de l’inici del curs 2000-01.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Formació professional de grau mitjà
Família d’imatge personal:
Cicle formatiu de perruqueria, amb 2 grups

amb una capacitat per a 60 llocs escolars (el
1r. curs quedarà autoritzat des de l’inici del
curs 2000-01 i el 2n. curs quedarà autoritzat
a partir de l’inici del curs 2001-02).

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

Cicle formatiu d’estètica personal decora-
tiva, amb 2 grups amb una capacitat per a
60 llocs escolars (aquests grups quedaran
autoritzats a partir de l’inici del curs 2000-01).

En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.
(00.020.153)

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2000,
d’homologació de llibres de text i materials
curriculars per a l’alumnat dels centres
docents públics i privats d’ensenyament no
universitari.

El Decret 69/1993, de 23 de febrer (DOGC
núm. 1722, de 17.3.1993), que regula el
procediment i règim d’homologació de lli-
bres de text i altres materials curriculars,
estableix que els llibres de text editats per al
desenvolupament del currículum destinats a
ser utilitzats per l’alumnat dels centres do-
cents públics i privats d’ensenyament no
universitari de Catalunya hauran de ser ho-
mologats pel Departament d’Ensenyament
i que els altres materials curriculars desti-
nats al mateix alumnat podran ser prèvia-
ment homologats pel Departament d’Ense-
nyament. En ambdós casos, l’homologació
es realitzarà d’acord amb el procediment
que preveu el Decret esmentat.

La disposició transitòria del Decret es-
mentat estableix que mentre siguin vigents
els plans d’estudi per als nivells del batxille-
rat unificat polivalent, i la formació professi-
onal regulats per la Llei 14/1970, de 4
d’agost, general d’educació i finançament
de la reforma educativa, la supervisió de
llibres de text i materials didàctics per a
aquests nivells s’ajustarà al procediment que
s’indica al Decret, i quant als continguts
s’ajustarà als plans d’estudi que fixen els en-
senyaments corresponents.

Presentades a aquest Departament d’En-
senyament diverses sol·licituds d’homologa-
ció de llibres de text i de materials curricu-
lars, 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 mate-

r ia ls curr iculars que f iguren a l ’annex

d’aquesta Resolució, destinats a l’alumnat
dels centres docents públics i privats d’en-
senyament 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
mesos a comptar des 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 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
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, 14 de febrer de 2000

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

Pere Solà i Montserrat
Director general d’Ordenació Educativa

ANNEX

Educació primària. Cicle inicial.

Material curricular
Lectures 1. Projecte Baobab. Llengua ca-

talana i literatura. O. Adroher, D. Beltrán i
M. L. Cerdan. Editorial Teide.

Educació primària. Cicle mitjà

Llibre de text
Llengua castellana 3. Llengua castellana

i literatura. C. López, J. Farré i A. Noguerol.
Editorial Baula.

Llengua castellana 4. Llengua castellana
i literatura. C. López, J. Farré i A. Noguerol.
Editorial Baula.

Medi social i cultural 3. Coneixement del
medi: social i cultural. P. Fuster i M. A. Va-
lero. Editorial Baula.

Medi social i cultural 4. Coneixement del
medi: social i cultural. P. Fuster i M. A. Va-
lero. Editorial Baula.

Educació primària. Cicle mitjà
Material curricular

Prisma 3. Quaderns d’activitats 1-2-3.
Matemàtiques. F. X. Alegria, M. C. Farré i L.
Girondo. Editorial Casals.

Solfa 3. Llibre i disc compacte. Educació
artística: música. L. Alcalá i J. Colomé. Edi-
torial Casals.

Solfa 4. Llibre i disc compacte. Educació
artística: música. L. Alcalá i J. Colomé. Edi-
torial Casals.

Educació secundària obligatòria
Llibre de text

Link up. Llengües estrangeres: anglès.
Crèdits 7 i 8. 2n cicle. Bowler & Parminter.
Editorial Oxford University Press.
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Thumbs up! 1. Llengües estrangeres: an-
glès. Crèdits 1 i 2. 1r cicle. N. Whitney.
Editorial Oxford University Press.

Thumbs up! 2. Llengües estrangeres: an-
glès. Crèdits 3 i 4. 1r cicle. N. Whitney i T.
Falla. Editorial Oxford University Press.

El funcionament de la biosfera. Ciències
de la naturalesa. Crèdit variable tipificat
d’ampliació. 2n cicle. J. M. Gómez de Sa-
lazar i M. J. Méndez. Editorial Cruïlla.

Les activitats humanes i la contaminació.
Ciències de la naturalesa. Crèdit variable ti-
pificat d’iniciació. A. Ferran. Editorial Casals.

Reflexió i argumentació ètica. Ciències so-
cials. Crèdit variable tipificat. R. Gómez, I.
Montero i A. Sánchez. Editorial R. A. P.

Sigma: equacions i geometria. Matemàti-
ques. Crèdit comú 7. 2n cicle. J. R. Vizma-
nos, M. Anzola. Editorial Cruïlla.

Matemàtiques 1. Projecte Límits. Mate-
màtiques. Crèdits comuns 1 i 2. 1r cicle. J.
Colera, I. Gaztelu, M. de Guzmán i J. E.
García. Editorial Barcanova.

Matemàtiques 2. Projecte Límits. Mate-
màtiques. Crèdits comuns 3 i 4. 1r cicle. J.
Colera, I. Gaztelu, M. de Guzmán i J. E.
García. Editorial Barcanova.

Material curricular
Lengua y literatura 1. Llengua castellana

i literatura. N. Mínguez, L. Romo, C. Rome-
ro i E. Ferro. Editorial Santillana.

Lengua y literatura 2. Llengua castellana
i literatura. N. Mínguez, P. López, L. Romo,
C. Romero i E. Ferro. Editorial Santillana.

Lengua y literatura 3. Llengua castellana
i literatura. N. Mínguez, L. Romo, E. Aguiar
i E. Ferro. Editorial Santillana.

Lengua y literatura 4. Llengua castellana
i literatura. N. Mínguez, L. Romo, E. Molina,
E. Aguiar i E. Ferro. Editorial Santillana.

Link up. Quadern. Llengües estrangeres:
anglès. 2n cicle. Crèdits 7 i 8. Bowler & Par-
minter. Editorial Oxford University Press.

Thumbs up!. Vídeo, quadern i resource
pack 1. Llengües estrangeres: anglès. Crè-
dits 3 i 4. 1r cicle. N. Whitney i T. Falla.
Editorial Oxford University Press.

Valors i voluntariat. Ciències socials. Crè-
dit variable tipificat. 1r i 2n cicle. M. Pujol.
Editorial Cruïlla.

Trigonometria, funcions i probabilitat.
Quadern. Matemàtiques. 2n cicle. M. Gu-
tiérrez i M. Marqués. Editorial Grup Promo-
tor Santillana.

Operacions, equacions i inequacions.
Quadern. Matemàtiques. 2n cicle. M. Gu-
tiérrez i M. Marqués. Editorial Grup Promo-
tor Santillana.

Revisió de segon cicle de matemàtiques.
Quadern. Matemàt iques. 2n c ic le.  A.
Sánchez. Editorial Cruïlla.

Geometria i mesura. Quadern. Matemàti-
ques. 2n cicle. A. Sánchez. Editorial Cruïlla.

Funcions i estadística. Quadern. Matemà-
tiques. 2n cicle. A. Sánchez. Editorial Cruïlla.

Àlgebra. Quadern. Matemàtiques. 2n ci-
cle. A. Sánchez. Editorial Cruïlla.

Nombres i càlcul. Quadern. Matemàti-
ques. 2n cicle. A. Sánchez. Editorial Cruïlla.

Resolució de problemes. Matemàtiques.
Crèdit variable tipificat de reforç. 1r cicle. P.
Fayós i M. J. Pueyo. Editorial Casals.

Petites investigacions. Ciències de la na-
turalesa. Crèdit variable tipificat d’ampliació.
R. M. Bové, I. Lluís, J. R. Mateu, M. Pérez-
Espelt. Editorial Casals.

Batxillerat

Llibre de text
Llengua catalana i literatura. Literatura.

Llengua catalana i literatura. 2 crèdits. Ma-
tèria comuna. A. Freixa, J. Pallarols. Edito-
rial Baula.

Key Strategies. Llengües estrangeres: an-
glès. Crèdits 1 i 2. Matèria comuna. J. Lawley
i R. Fernández. Editorial Alhambra Longman.

Exam Strategies. Llengües estrangeres:
anglès. Crèdits 3 i 4. Matèria comuna. J.
Lawley i R. Fernández. Editorial Alhambra
Longman.

English 2. Llengües estrangeres: anglès.
Crèdits 3 i 4. Matèria comuna, A. L. Cole, I.
Dubicka, M. O’Keeffe. Editorial Edebé.

Vision 1 - Vision 2. Llengües estrangeres:
anglès. 4 crèdits. Matèria comuna. P. Cu-
der, R. Rodríguez, C. Granger i H. Halliwell.
Editorial Heinemann.

Mol - 1. Química. Crèdits 1-2-3. Ciències
de la naturalesa i de la salut. R. Fernández,
J. de Peña, J. L. Hernández, R. Fernández
i A. Lozano. Editorial Vicens Vives.

Química - 2. Química. Ciències de la na-
turalesa i la salut. Crèdits 4, 5 i 6. J. Pele-
grín i M. D. Masjuan. Editorial Casals.

Biologia. Biologia. Crèdits 4, 5, 6. Cièn-
cies de la naturalesa i la salut. J. Furió, M.
García, M. A. García, R. Sendra, X. Varela.
Editorial ECIR.

Tecnologia industrial II. Tecnologia indus-
trial. Crèdits 4-5-6. Tecnologia. M. Murgui,
J. J. Vela i J. J. Vinagre. Editorial Edebé.

Història. Història. Crèdits 1-2-3. Matèria
comuna. F. Feria, J. Gonzàlez, D. Hontaño,
J. Pàmies i E. Planas. Editorial Edebé.

Psicologia. Psicologia. Matèria optativa ti-
pificada. 2 crèdits. G. Alsina, F. Marco. Edi-
torial Castellnou.
Material curricular

Key Strategies. Casset i quadern. Llen-
gües estrangeres: anglès. Crèdits 1 i 2.
Matèria comuna. J. Lawley i R. Fernández.
Editorial Alhambra Longman.

Exam Strategies. Casset i quadern. Llen-
gües estrangeres: anglès. Crèdits 3 i 4.
Matèria comuna. J. Lawley i R. Fernández.
Editorial Alhambra Longman.

English 2. Quadern. Llengües estrange-
res: anglès. Crèdits 3 i 4. Matèria comuna,
A.L. Cole, II. Dubicka, M. O’Keeffe. Editorial
Edebé.

Vision 1. Casset i quadern. Llengües es-
trangeres: anglès. Crèdits 1 i 2. Matèria
comuna. P. Cuder, R. Rodríguez, C. Gran-
ger i H. Halliwell. Editorial Heinemann.

Ensenyaments musicals

Grau elemental

Llibre de text
Flauta de bec. El meu llibre de flauta. Ins-

trument. 1r curs. J. M. Saperas. Editorial Pu-
blicacions de l’Abadia de Montserrat.

Material curricular
Llenguatge musical 1. Llenguatge musi-

cal. J. Torrent. Editorial Boileau.

(00.028.019)

EDICTE de 15 de febrer de 2000, pel qual
es notifica al senyor Pere Balañà i Abadia la
citació relativa a l’expedient que li ha estat
incoat.

Atès que no ha estat possible poder prac-
ticar la citació del senyor Pere Balañà i
Abadia, per rebre la seva declaració en re-
lació amb l’expedient que li ha esta incoat
per Resolució del secretari general del De-
partament d’Ensenyament de la Generalitat
de 21 de desembre de 1999, en el darrer
domicili conegut, carrer Rambla Catalana,
38-40, de l’Hospitalet de Llobregat, i de con-
formitat amb el que disposa l’article 59.4 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, es notifica a la persona esmentada
que disposa d’un termini de cinc dies comp-
tats a partir de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC per comparèixer
davant de l’instructor de l’expedient a les
oficines de la Inspecció d’Ensenyament de
la Delegació Territorial de Barcelona I (ciu-
tat) (av. Paral·lel, 71, 08003 Barcelona), de
dilluns a divendres, horari habitual.

Barcelona, 15 de febrer de 2000

Gonçal Zaragoza i Ruvira
Instructor de l’expedient

(00.047.044)

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: 0211/2000.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte
Gestió del servei públic, amb la modalitat

de concessió, del transport escolar col·lectiu
per a alumnes del centre docent Taber a la
nova seu provisional, ubicada a l’escola Pi-
rineu, c. Josep Serrano, 59-71, de Barcelona:

Lot 1: rutes 1, 2, 3, 4 i 5 d’acord amb els
itineraris que estableix el plec de prescrip-
cions tècniques.

Lot 2: ruta 1, d’acord amb els itineraris i
nombre d’autocars que estableix el plec de
prescripcions tècniques.

b) Termini d’execució: des del 10 de març
fins a la data de finalització del curs.

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

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

—4 Pressupost de licitació
L’import total és de 13.860.000 ptes.,

equivalent a 83.300,28 euros, IVA inclòs,
desglossat en els següents lots:

Lot 1: 7.920.000 ptes., IVA inclòs.
Lot 2: 5.940.000 ptes., IVA inclòs.

—5 Garanties
La garantia provisional serà del 2% de l’im-

port de licitació de cada lot pel qual es liciti:
Lot 1: 158.400 ptes., equivalent a 952

euros
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Lot 2: 118.800 ptes., equivalent a 714
euros.

La garantia definitiva serà del 4% de l’im-
port de licitació dels lots adjudicats:

Lot 1:  316.800 ptes. ,  equiva lent a
1.904,01 euros.

Lot 2:  237.600 ptes. ,  equiva lent a
1.428,00 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: 13 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 un fax o un tele-
grama 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: quatre dies després de l’acaba-

ment del termini de presentació de les pro-
posicions. Si el dia d’obertura de proposi-
cions és dissabte o dia festiu, el termini es
prorrogarà automàticament fins el dia se-
güent dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
por correus, se’n comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

—9 Despeses de l’Anunci: l’import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 17 de febrer de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.048.143)

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2000, de
convocatòria d’eleccions per proveir vacants
de director i altres òrgans unipersonals de
govern dels centres docents públics de ni-
vell no universitari.

La Llei orgànica 9/1995, de 20 de novem-
bre, de la participació, l’avaluació i el go-
vern dels centres docents, estableix en el
seu títol 2 la regulació dels òrgans de go-
vern dels centres docents públics. Pel que
fa a la direcció dels centres docents públics,
disposa el procediment d’elecció, assenya-
la quins són els requisits per presentar la
candidatura i estableix la necessària acre-
ditació per a l’exercici de la direcció per part
de l’administració educativa competent.

Per tal de proveir les vacants de director
i de la resta d’òrgans unipersonals de go-
vern;

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

Resolc:

Article 1. 1.1 Es convoquen eleccions
per tal de proveir les vacants de director i
nomenar la resta d’òrgans unipersonals de
govern dels centres docents públics de ni-
vell no universitari de Catalunya.

1.2 La provisió amb caràcter general
afectarà tots els càrrecs el mandat dels
quals finalitzi el 30 de juny de 2000.

1.3 Aquesta convocatòria és d’aplicació
als centres docents públics de nivell no uni-
versitari dependents tant del Departament
d’Ensenyament com de les corporacions
locals l’actuació de les quals se circumscri-
gui al territori de Catalunya.

Pel que fa a centres públics la titularitat
dels quals no correspon al Departament
d’Ensenyament, les referències al Depar-
tament d’Ensenyament s’entenen fetes al
titular públic promotor.

Article 2. 2.1 El període que s’estableix
amb caràcter general per a la realització del
procés electoral és el comprès entre els dies
2 i 29  de maig de  2000.

2.2 El director del centre i el consell es-
colar seran els responsables de l’organitza-
ció i el desenvolupament correcte del pro-
cés electoral, i realitzaran les actuacions que
preveu aquesta Resolució.

Article 3. 3.1.a) Els candidats a director
d’un centre la titularitat del qual correspon-
gui al Departament d’Ensenyament han de
ser funcionaris docents, estar en servei actiu
i tenir destinació definitiva al centre.

b) A més, els candidats a director han de
tenir una antiguitat d’almenys cinc anys al
cos de funcionaris docents des del qual
s’opta i haver exercit durant un període de
la mateixa durada en un centre que impar-
teixi ensenyaments del mateix nivell i règim.
I també han de tenir un mínim d’un curs
complet d’antiguitat en el centre i disposar
de l’acreditació de l’administració educati-
va per a l’exercici de la funció directiva.

c) No poden concórrer a l’elecció per a
la direcció del centre ni ser objecte de de-
signació per a un òrgan unipersonal de
govern les persones que compleixin una

sanció administrativa que els ho impedeixi
o que per qualsevol motiu no hagin de pres-
tar serveis al centre durant el curs acadè-
mic immediatament següent al de la presa
de possessió del càrrec corresponent, per-
què disposen de resolució ferma que així ho
acredita.

3.2 Als col·legis d’educació infantil i pri-
mària d’estructura cíclica i unitària, si no hi
ha cap mestre que reuneixi tots els requi-
sits establerts a l’apartat anterior, s’aplica-
rà el que disposa l’article 23.2 del Decret
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària (DOGC núm. 2218, de 14.6.1996).

Als instituts d’educació secundària de
menys de 8 unitats, si no hi ha cap profes-
sor que reuneixi tots els requisits establerts
a l’apartat anterior, s’aplicarà el que dispo-
sa l’article 24.2 del Decret 199/1996, de 12
de juny, pel qual s’aprova el Reglament
orgànic dels centres docents públics que
imparteixen educació secundària i formació
professional de grau superior (DOGC núm.
2218, de 14.6.1996).

3.3 Les persones designades per als
càrrecs de la resta d’òrgans unipersonals de
govern han de ser funcionaris docents en
situació de servei actiu i amb destinació
definitiva al centre.

En els col·legis d’educació infantil i pri-
mària d’estructura cíclica i als instituts
d’educació secundària de menys de 8 uni-
tats, el Departament d’Ensenyament podrà
eximir aquests funcionaris docents de tenir
la destinació definitiva al centre.

3.4 Als centres la titularitat dels quals
no correspongui al Departament d’Ense-
nyament no els és d’aplicació el que dis-
posa aquest article. L’administració que en
sigui titular pot establir les condicions i els
requisits per a l’exercici dels càrrecs cor-
responents als òrgans unipersonals de
govern, d’acord amb el seu marc legal.

Article 4. El director de cada centre farà la
convocatòria específica per a l’elecció de
manera que el procés quedi enllestit i feta la
proposta de nomenament de tots el mem-
bres de l’equip directiu quan finalitzi el pe-
ríode que estableix l’article 2 d’aquesta Re-
solució.

Article 5. 5.1 Dintre els terminis fixats a
la convocatòria específica de cada centre,
els candidats a la direcció han de presentar
la seva candidatura en el consell escolar per
escrit, per mitjà del director del centre,
adjuntant-hi la documentació següent:

a) El document que l’acrediti per a l’exer-
cici de la direcció. Quan en aquest docu-
ment no s’especifiquin les condicions que
van permetre l’acreditació, s’aportarà la
documentació que les testimoniï.

b) Els mèrits al·legats.
c) El projecte específic que reculli la seva

proposta directiva en relació amb la línia del
projecte educatiu del centre.

Aquesta proposta inclourà la formulació
de l’equip directiu.

d) Qualsevol altra documentació que es
consideri d’interès per a la candidatura.

5.2 El director del centre, o el secretari
si el director en presenta la candidatura, ha
de comprovar que els candidats reuneixen
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els requisits assenyalats a l’article 3 i ha de
notificar als qui no els acrediten la desesti-
mació de la seva candidatura.

Contra la decisió del director del centre o
del secretari, els candidats podran presen-
tar una reclamació davant del consell esco-
lar, la qual haurà de ser resolta en el termini
de 48 hores.

En el cas que el secretari també es pre-
senti com a candidat a director, el corres-
ponent delegat territorial del Departament
d’Ensenyament exercirà les funcions indica-
des al paràgraf anterior. La delegació terri-
torial notificarà la desestimació de la candi-
datura als qui no reuneixin els requisits.

En aquest cas, els candidats poden pre-
sentar una reclamació davant el delegat
territorial, que haurà de ser resolta en el
termini de 48 hores.

5.3 El director comunicarà al consell es-
colar del centre les candidatures que com-
pleixin els requisits i els lliurarà la documen-
tació corresponent. També notificarà al
claustre les candidatures i els programes
presentats, a fi que aquest òrgan col·legiat
els conegui. A la mateixa sessió els candi-
dats podran informar del seu projecte es-
pecífic de direcció.

5.4 Un cop efectuats els tràmits indicats
als apartats anteriors, el director del centre
convoca el consell escolar del centre, amb
un ordre del dia que té com a punt únic
l’elecció del nou director.

5.5 Entre la convocatòria al consell es-
colar del centre a què fa referència l’apar-
tat anterior i la realització de l’acte electo-
ral han de transcórrer, almenys, deu dies.
Durant aquest període, els candidats po-
den informar del seu projecte específic de
direcció al consell escolar i la resta de la
comunitat educativa.

El director del centre adopta les mesures
oportunes per tal que aquestes activitats no
interfereixin el normal desenvolupament do-
cent del centre.

Article 6. 6.1 A efectes de l’elecció del
director, no podrà quedar vàlidament cons-
tituït el consell escolar del centre si no hi
assisteixen la majoria absoluta dels seus
membres que tenen dret a vot. A aquests
efectes no es comptaran els alumnes del
primer cicle d’educació secundària obliga-
tòria, atès que no poden participar en ma-
tèria d’elecció de director.

6.2 Si es fa necessària una segona con-
vocatòria, haurà de tenir el mateix quòrum
que assenyala l’apartat anterior i caldrà re-
alitzar-la dins els tres dies següents.

6.3 Si en la segona convocatòria tam-
poc no s’assoleix el quòrum assenyalat a
l’article 6.1, el director del centre ho notifi-
carà a la delegació territorial corresponent
mitjançant certificat emès pel secretari.

Article 7. 7.1 L’elecció del director es
produirà per majoria absoluta dels membres
que constitueixen el consell escolar del
centre i que tenen dret de vot a aquests
efectes.

7.2 Un cop constituït vàlidament el con-
sell escolar del centre, el seu secretari lle-
geix la llista de candidats a la direcció i es
procedeix a emetre el vot dels membres
presents del consell escolar.

7.3 El vot és personal, directe i secret, i
no s’admet la representació ni la delegació.

Article 8. 8.1 El candidat que obté la
majoria absoluta de vots dels membres del
consell escolar és proposat perquè sigui
nomenat director.

8.2 Quan concorri més d’un candidat i
cap d’ells no obtingui la majoria absoluta, o
quan concorri un únic candidat i tampoc
no l’obtingui, es procedeix a efectuar una
segona convocatòria del consell escolar en
el termini màxim de 48 hores. En el primer
cas, figurarà com a únic candidat el més
votat a la primera convocatòria.

Si en la primera votació s’ha produït un
empat en el nombre de vots, dins la matei-
xa convocatòria el consell escolar efectua
les votacions necessàries o arbitra el pro-
cediment per desfer la situació d’empat. Si
el candidat així seleccionat no ha obtingut
la majoria absoluta de vots, s’efectua la
segona convocatòria que preveu el paràgraf
anterior.

L’elecció del director en els casos en què
s’ha d’efectuar una segona convocatòria
requerirà també majoria absoluta dels mem-
bres del consell escolar.

Una vegada realitzats l’acte d’elecció i el
recompte de vots, el secretari del consell
escolar del centre estén acta en la qual es
recullen els resultats de les votacions i les
possibles impugnacions.

Article 9. Elegit el director, i si no es pro-
dueix cap impugnació, aquest procedeix a
la designació dels altres òrgans uniperso-
nals de govern del centre.

Article 10. 10.1 Una vegada realitzada la
sessió electiva, el secretari del consell es-
colar del centre n’estendrà una acta en la
qual es recolliran els resultats de les vota-
cions, les possibles impugnacions i la pro-
posta de nomenament de tots els membres
de l’equip directiu, si la candidatura ha as-
solit la majoria absoluta. L’endemà de la
conclusió del procés electoral es trameten
les certificacions de les actes a la delegació
territorial corresponent del Departament
d’Ensenyament, que procedeix al nomena-
ment dels càrrecs si, revisades les certifica-
cions de les actes del procés electoral, no
s’hi aprecia cap vici que comporti la nul-
litat, i una vegada el delegat territorial hagi
resolt les impugnacions presentades.

10.2 El nomenament per a l’exercici dels
càrrecs dels òrgans unipersonals electes
serà per un període de quatre anys.

10.3 Els membres de l’equip directiu
prendran possessió dels seus càrrecs
unipersonals de govern amb efectes de l’1
de juliol de 2000.

Article 11. Als centres docents inclosos en
l’àmbit d’aplicació d’aquesta Resolució que
siguin de nova creació, el delegat territorial
corresponent del Departament d’Ensenya-
ment nomena el director i, si escau, la resta
d’òrgans unipersonals de govern, a propos-
ta del director, per un període de tres anys.

Els òrgans unipersonals de govern hau-
ran de reunir els requisits que estableix la
normativa d’aplicació, llevat de l’exigència
de la destinació definitiva al centre.

Article 12. En els centres docents inclo-
sos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Reso-
lució en els quals succeeixi ja sigui el supò-
sit d’absència de candidatures a la direcció,
ja sigui el supòsit que cap d’aquestes no
obtingui la majoria exigida per al seu nome-
nament, el delegat territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament ha de
nomenar director un professor que reuneixi
els requisits que estableixen els apartats a)
i b) de l’article 3.1 d’aquesta Resolució, lle-
vat del requisit de destinació definitiva al
centre amb un mínim d’un curs complet
d’antiguitat, el qual exercirà les funcions per
un període de quatre anys. El director pro-
posarà al Departament d’Ensenyament el
nomenament dels altres òrgans unipersonals
de govern, quan correspongui.

Article 13. Pel que fa als centres docents
públics d’educació infantil i primària d’es-
tructura cíclica, els càrrecs unipersonals de
govern es limitaran al de director i al de
secretari.

Als centres docents públics d’educació
infantil i primària d’estructura unitària, els
càrrecs es limitaran al de director.

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 des 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 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 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, 14 de febrer de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.028.018)


