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L’article 19 del Decret 266/1997, de 17
d’octubre, sobre drets i deures dels alum-
nes dels centres de nivells no universitaris
de Catalunya, que desplega la Llei orgànica
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Així mateix, el Decret 299/1997, de 25 de
novembre, sobre l’atenció educativa a
l’alumnat amb necessitats educatives espe-
cials, estableix a l’article 10.2 que el Depar-
tament d’Ensenyament podrà col·laborar en
l’atenció educativa domiciliària a l’alumnat,
en edat d’escolaritat obligatòria, que la ne-
cessiti perquè pateix malalties greus que no
li permetin assistir al centre docent.

El Departament d’Ensenyament vol donar
suport econòmic a les famílies que es tro-
ben en aquesta situació mitjançant l’ator-
gament d’ajuts per tal d’afavorir el rendiment
escolar dels alumnes matriculats en nivells
obligatoris i que pateixen una malaltia pro-
longada que els impedeix continuar els es-
tudis que cursen.

Per tot això, i d’acord amb el que esta-
bleixen el Decret legislatiu 9/1994, de 13 de
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya,
segons la modificació introduïda per la Llei
25/1998, de 31 de desembre, de mesures
administratives, fiscals i d’adaptació a l’eu-
ro, i 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 Direcció General de Pro-
moció Educativa,

Ordeno:

Article 1. Convocar concurs públic per a
l’atorgament d’ajuts als alumnes que cur-
sen nivells obligatoris en centres docents
sostinguts amb fons públics que durant el
curs escolar 1999-2000 pateixin una malal-
tia prolongada que els impedeixi continuar
els estudis que cursen.

Article 2. Aprovar les bases reguladores
per les quals es regirà aquesta convocatò-
ria, les quals figuren a l’annex d’aquesta
Ordre.

Article 3. Els ajuts es faran efectius amb
càrrec al crèdit 06.05.481.06/0 del pressu-
post per a l’any 2000, prorrogat de 1999,
fins a un import total màxim de 10.000.000
de pessetes (60.101,21 euros).

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 DOGC, d’acord 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
dicti l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar 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 no-
vembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 22 de febrer de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Bases

—1 Objecte
L’objecte de la subvenció és col·laborar

amb la família de l’alumne per cobrir les
despeses realitzades durant el curs escolar
1999-2000 quant a les classes de suport
que rep l’alumne durant el temps en què no
pot assistir al centre.

—2 Beneficiaris
Els beneficiaris d’aquests ajuts seran els

alumnes que cursin nivells obligatoris en
centres docents sostinguts amb fons públics
dependents de la Generalitat de Catalunya
i que durant el període objecte de convoca-
tòria hagin patit una malaltia prolongada.

—3 Sol·licituds
3.1 Els pares o representants legals dels

alumnes presentaran la sol·licitud d’ajut als
centres docents on l’alumne estigui matri-
culat, acompanyada d’un informe mèdic en
el qual es faran constar el diagnòstic i la
previsió aproximada del temps durant el qual
l’alumne no podrà assistir al centre docent,
així com el nom i cognom del facultatiu i
número de col·legiat.

3.2 La sol·licitud i l’informe mèdic s’han
de formular en impresos normalitzats, els
quals els seran facilitats a les delegacions
territorials del Departament d’Ensenyament.

3.3 El centre trametrà la sol·licitud i l’in-
forme mèdic a la corresponent delegació ter-
ritorial acompanyats d’un certificat del con-
sell escolar del centre que es formalitzarà
en imprès normalitzat, en el qual serà pre-
ceptiu que es facin constar totes les dades
sol·licitades a l’imprès.

3.4 Aquesta documentació es podrà
presentar directament o per qualsevol dels
mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (BOE núm.
285, de 27.11.1992). També es podrà pre-
sentar a les oficines de correus, en sobre
obert, per tal que sigui datada i segellada
pel funcionari de correus abans que sigui
certificada.

3.5 Al moment en què l’alumne s’incor-
pori amb normalitat a les classes serà pre-
ceptiu que el centre docent enviï un informe
a la delegació territorial corresponent o a la
Direcció General de Promoció Educativa del
Departament d’Ensenyament. L’informe de
valoració esmentat s’ha de presentar en
imprès normalitzat, emplenat pel professor
que ha tutelat el procés d’acord amb l’in-
forme del consell escolar, i cal especificar-
hi la data d’inici i finalització de les classes

de suport domiciliari rebudes per l’alumne.
L’imprès es facilitarà també a les delegaci-
ons territorials del Departament d’Ensenya-
ment.

Tenint en compte que el període objecte
de convocatòria és el curs escolar, encara
que l’alumne continuï malalt un cop acabat
el curs s’haurà d’enviar igualment l’informe
de valoració preceptiu, fent constar com a
data de finalització de les classes de suport
l’últim dia de curs, d’acord amb el calendari
escolar per al curs 1999-2000.

Als efectes de la determinació de la quan-
tia de l’ajut, és preceptiu fer-hi constar les
dates sol·licitades.

3.6 L’últim dia del termini per a la pre-
sentació de les sol·licituds així com per a la
presentació de l’esmentat informe és el 22
de juny de 2000.

3.7 Totes les sol·licituds presentades
fora de termini o que no reuneixin tots els
requisits establerts en aquesta disposició,
així com el fet que no es presenti l’informe
del procés d’aprenentatge de l’alumne dins
el termini esmentat, es consideraran exclo-
ses d’aquesta convocatòria.

—4 Professor de suport
4.1 La persona que presti el servei de

classes de suport a l’alumne ha de tenir la
titulació acadèmica adient en relació amb
el nivell educatiu que cursi l’alumne, i ha de
rebre a canvi una contraprestació econò-
mica.

4.2 Durant la prestació del servei es-
mentat, la persona que el realitzi haurà de
contactar amb el professor del centre que,
d’acord amb l’informe del consell escolar,
tutelarà el procés d’aprenentatge de l’alum-
ne, amb la finalitat de fer-ne el seguiment
oportú.

—5 Quantia dels ajuts
5.1 La quantia total de l’ajut es deter-

minarà en funció del nombre de dies durant
els quals l’alumne ha rebut classes de su-
port domiciliari dins el període de no-assis-
tència al centre, i d’una quantitat fixa per
dia, que variarà en funció al nivell educatiu
que estigui cursant el sol·licitant.

Per als alumnes matriculats en educació
primària, la quantitat de l’ajut per dia de
suport no ultrapassarà les 1.200 ptes./dia.

Per als alumnes matriculats en educació
secundària obligatòria, la quantitat de l’ajut
per dia de suport no ultrapassarà les 1.300
ptes./dia.

5.2 Els ajuts, fins a un import màxim de
10.000.000 de pessetes, es concediran
amb càrrec al crèdit 06.05.481.06/0 del
pressupost per a l’any 2000, prorrogat de
1999.

—6 Adjudicació
6.1 Es delega en la directora general de

Promoció Educativa la facultat de resoldre
aquesta convocatòria, d’acord amb els re-
quisits que estableix la present Ordre.

6.2 La resolució de la directora general
de Promoció Educativa de concessió i des-
estimació dels ajuts es notificarà a les per-
sones interessades i es farà pública als tau-
lers d’anuncis de les delegacions territorials
del Departament d’Ensenyament.

En qualsevol cas, es consideraran des-
estimades les sol·licituds d’ajuts no resol-
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tes per resolució expressa dins el termini de
sis mesos a comptar des de l’endemà de la
data de finalització del termini per presen-
tar les sol·licituds.

—7 Abonament dels ajuts
7.1 L’abonament de les subvencions es

farà als centres on els alumnes beneficiaris
estiguin matriculats al moment de presen-
tar la sol·licitud, quantitats que s’ingressa-
ran al compte corrent pel qual cada centre
percep les dotacions econòmiques per a
despeses de funcionament.

7.2 El centre docent en farà efectiu el
lliurament a les famílies un cop comprovat
que s’ha abonat l’import corresponent al
professor que ha realitzat el suport domici-
liari.

7.3 Els beneficiaris estaran obligats a fa-
cilitar tota la informació que els requereixin
els òrgans de control de l’Administració.

7.4 Els ajuts objecte d’aquesta convo-
catòria seran incompatibles amb la percep-
ció d’altres de naturalesa similar atorgats per
qualsevol organisme o entitat pública.

—8 La despesa que comporta l’atorga-
ment d’aquests ajuts no té caràcter recur-
rent, i en tot cas, les convocatòries futures
resten sotmeses a les disponibilitats pres-
supostàries del Departament d’Ensenya-
ment.

(00.041.115)

ORDRE de 22 de febrer de 2000, per la qual
es convoca concurs públic per a la conces-
sió de subvencions destinades a l’escola-
rització d’infants a les llars d’infants i als
centres d’educació infantil de primer cicle
de Catalunya de titularitat privada sense fi-
nalitat de lucre.

Des que el Decret 120/1988, de 5 de
maig, transferí la gestió de les llars d’infants
al Departament d’Ensenyament, s’ha man-
tingut una convocatòria anual adreçada a
finançar el cost del funcionament de les llars
d’infants privades de Catalunya, així com
posteriorment també dels centres d’educa-
ció infantil de primer cicle, amb la voluntat
de minorar les quotes que els usuaris abo-
nen per aquest servei.

Per tal de mantenir aquests ajuts durant
l’any 2000, i de conformitat amb el que
estableix l’article 90 del Decret legislatiu 9/
1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, modificat per l’article 28 de
la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de me-
sures administratives, fiscals i d’adaptació
a l’euro;

En ús de les facultats atribuïdes a l’article
12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’administració de la Generalitat de
Catalunya, i de 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 de Cen-
tres Docents,

Ordeno:

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

sió de subvencions destinades a l’escola-
rització d’infants a les llars d’infants i els
centres d’educació infantil de primer cicle
de Catalunya de titularitat privada sense
finalitat de lucre, per a l’exercici de l’any
2000.

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 per un import màxim de 370.000.000
pessetes (2.223.744,786 euros), amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 06.04.480.03/1
del pressupost del 1999 prorrogat per a l’any
2000. Aquesta quantitat podrà ser modifica-
da segons les disponibilitats pressupostàri-
es un cop aprovats els pressupostos per a
l’any 2000.

Article 4. Obligacions dels beneficiaris
L’obtenció d’una subvenció comportarà

per al centre beneficiari les següents obli-
gacions:

a) Donar compliment als requisits que es-
tableixen la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística; l’Ordre d’11 de maig de
1983, sobre orientacions educatives; el Reial
decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels cen-
tres que imparteixen ensenyaments de rè-
gim general no universitaris, i l’altra norma-
tiva sobre centres assistencials i educatius
que acullen infants fins a 6 anys i sobre
centres de primer cicle d’educació infantil,
segons correspongui.

b) No percebre ajuts econòmics d’altres
departaments de la Generalitat de Catalunya
pel mateix concepte.

c) Fer pública la subvenció concedida al
si de la comunitat educativa (personal do-
cent i tècnic, i pares dels infants).

d) Repercutir íntegrament la subvenció
als pares dels alumnes escolaritzats en els
centres subvencionats.

e) Quedar subjecte al control financer que
correspon a la Intervenció General de la Ge-
neralitat de Catalunya, d’acord amb la nor-
mativa vigent.

Article 5. Control
Els centres beneficiaris queden subjectes

al control financer que correspon a la Inter-
venció General de la Generalitat de Cata-
lunya, d’acord amb la normativa vigent.

Article 6. Sol·licituds i documentació an-
nexa

Les sol·licituds de subvenció es formula-
ran mitjançant els impresos oficials, els quals
seran facilitats per les delegacions territori-
als del Departament d’Ensenyament

Per tramitar la sol·licitud s’haurà de pre-
sentar necessàriament la següent documen-
tació:

a) Còpia compulsada de la pàgina del lli-
bre de família on consti inscrit l’alumne ma-
triculat al centre en el moment de la publi-
cació de la convocatòria al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

b) Relació nominal del personal del cen-
tre i de la seva destinació juntament amb
fotocòpia compulsada dels títols acadè-
mics.

Aquestes sol·licituds s’hauran de presen-
tar a les esmentades delegacions territori-
als en el termini de 20 dies a partir de l’en-
demà de la data de publicació d’aquesta
Ordre al DOGC, amb els documents que
s’assenyalen als impresos esmentats, sen-
se els quals no es tramitarà la sol·licitud.

La Inspecció d’Ensenyament confirmarà
les dades d’escolarització amb les dates de
naixement que constin a les sol·licituds, i en
la data de publicació de la convocatòria al
DOGC.

Article 7. Proposta i resolució
La Direcció General de Centres Docents

elevarà la proposta de resolució de la con-
vocatòria a la consellera d’Ensenyament, la
qual emetrà una resolució en el termini de
tres mesos comptats a partir de l’endemà
de la publicació d’aquesta Ordre de convo-
catòria.

La resolució de la convocatòria per la qual
es faci pública la concessió de les subven-
cions es publicarà al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, amb indicació de si
exhaureix o no la via administrativa, 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 re-
soltes per resolució expressa dins el termini
de sis mesos a comptar de l’endemà de la
presentació de la sol·licitud.

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 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 Ca-
talunya,, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 22 de febrer 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 l’escola-
rització d’infants a les llars d’infants i els
centres d’educació infantil de primer cicle
de Catalunya de titularitat privada sense fi-
nalitat de lucre, per a l’exercici de l’any 2000.

—2 Requisits dels beneficiaris
a) Podran ser beneficiaris d’aquestes

subvencions els centres que atenguin infants
menors de tres anys d’edat.

b) A més del que disposa el punt anteri-
or, per poder ser beneficiari de les subven-
cions el centre haurà de complir els requi-
sits següents:

b.1) Estar autoritzat pel Departament
d’Ensenyament com a llar d’infants o com
a centre d’educació infantil de primer cicle.

b.2) El/La director/a i el personal educa-
dor dels centres sol·licitants hauran d’estar
en possessió de les titulacions que indica el
Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, que
estableix els requisits mínims dels centres
que imparteixen ensenyaments de règim
general no universitari.

b.3) No superar en cap cas la capacitat
autoritzada al centre. Així mateix les dife-
rents unitats no poden superar la ràtio
màxima alumne/unitat fixada legalment.

—3 Justificació
a) Els centres beneficiaris d’aquestes

subvencions hauran de justificar la destina-
ció de les quantitats atorgades mitjançant
l’aportació de la documentació següent:

a.1) Declaració d’haver respectat les nor-
mes de matrícula de les llars d’infants i dels
centres d’educació infantil de primer cicle
públics.

a.2) Declaració signada pel pare/per la
mare o tutor/a legal dels alumnes benefici-
aris de la subvenció d’acord amb el model
que consta a l’annex 2 d’aquesta Ordre.

b) La justificació de l’ajut es farà en dos
períodes, el primer durant el mes de juliol
(corresponent als mesos gener-juliol) i el
segon durant el mes de desembre (corres-
ponent als mesos setembre-desembre).

—4 Pagament
Una vegada que s’hagi justificat la desti-

nació de la subvenció per a cada un dels
períodes es lliuraran les quantitats corres-
ponents a cada període justificat mitjançant
les transferències bancàries al titular del
centre.

—5 Criteris de concessió
En la concessió de subvencions es tin-

dran en compte els següents criteris de
prioritat:

Centres que ja tenien subvenció l’any
1999.

Centres que siguin l’única oferta del mu-
nicipi.

Centres que imparteixin tot el primer ci-
cle.

El mòdul de subvenció per a l’any 2000
i per alumne és el següent:

Alumne lactant: 109.230 ptes./any.
Alumne maternal: 77.674 ptes./any.
Alumne de jardí d’infància: 50.973 ptes./

any.

Aquests mòduls de subvenció es podran
modificar en funció de la dotació pressupos-
tària aprovada per la Llei de pressupostos
per a l’any 2000. Als efectes de la subven-
ció es consideraran alumnes lactants els
nascuts l’any 1999, maternals els nascuts
l’any 1998, i de jardí d’infància els nascuts
l’any 1997.

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

en qualsevol moment, amb l’informe previ
de la Inspecció d’Ensenyament que acrediti
l’alteració de les condicions que es van tenir
en compte per a la concessió.

—7 Informació
Els beneficiaris estaran obligats a facilitar

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

—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 Se-
guretat Social, i declaració expressa de no
tenir contret cap deute per cap concepte
amb l’Administració de la Generalitat de
Catalunya i les seves entitats autònomes.

ANNEX 2

(Nom i cognoms), com a pare/mare tu-
tor/a legal del nen/a (nom i cognoms), es-
colaritzat/ada a la llar d’infants (denomina-
ció), de (municipi), durant els mesos (mes)/
(mes) de 2000,

Declaro:

Que l’esmentada llar d’infants m’han des-
comptat la quantitat de (import) ptes./mes
en concepte de la subvenció rebuda del De-
partament d’Ensenyament.

(Localitat i data)

(Signatura)

(00.052.072)

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2000, de
modificació de la Resolució de 27 de se-
tembre de 1999, per la qual s’autoritzen els
programes de garantia social que es podran
impartir durant el curs 1999-2000.

Atès que s’han observat errades als tex-
tos originals català i castellà de l’esmenta-
da Resolució, tramesos al DOGC i publicats
al núm. 3006, pàg. 13967, de 2.11.1999, i
d’acord amb l’article 105 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,

Resolc:

—1 Modificar l’annex de la Resolució de
27 de setembre de 1999, per la qual s’au-

toritzen els programes de garantia social que
es podran impartir durant el curs 1999-2000
(DOGC núm. 3006, de 2.11.1999), en el
sentit següent:

A la pàgina 13968, a la localitat d’Iguala-
da, al Centro de Estudios Igualada (codi
08960141), desapareix el perfil “auxiliar
cuiner i restaurant”.

A la pàgina 13968, a la localitat d’Iguala-
da, s’ha d’incloure el programa següent:

“Localitat: Igualada.
”Nombre de grups: 1.
”Perfil: auxiliar cuiner i restaurant.
”Codi: 08019502.
”Adreça del centre organitzador: Escola

Pia d’Igualada.
”Pl. Castells, 10.
”08700 Igualada.”.

A la pàgina 13971, a la localitat de Bar-
celona-Eixample (codi 08960003), on diu:

“Perfil: auxiliar de manteniment electrome-
cànic, auxiliar de muntatge, venda i instal·-
lació d’equips informàtics, auxiliar de co-
merç, oficina i atenció al públic i auxiliar de
fabricació i muntatge d’estructures metàl·-
liques.

”Codi: 08960003.
”Adreça del centre organitzador: c.

Mallorca, 123.
”08036 Barcelona.”,

ha de dir:
“Perfil: auxiliar de manteniment electrotèc-

nic, auxiliar de muntatge, venda i instal·lació
d’equips informàtics, auxiliar de comerç, ofi-
cina i atenció al públic i auxiliar de fabrica-
ció i muntatge d’estructures metàl·liques.

”Codi: 08960003.
”Adreça del centre organitzador:
”c. Urgell, 187. IES Escola del Treball.
”08036 Barcelona.”.

A la pàgina 13971, a la local itat de
l’Hospitalet de Llobregat (codi 08960028),
on diu:

“Nombre de grups: 3, un per a cada perfil.
”Perfil: iniciació professional, auxiliar de

fuster i ajudant de paleta.”
ha de dir:

“Nombre de grups: 4, un per a cada perfil.
”Perfil: iniciació professional, auxiliar de

fuster, ajudant de paleta i aprenent de ser-
veis de cuina i menjador.”

A la pàgina 13972, a la local itat de
Badalona, a l’Institut Municipal Promoció
Ocupació Badalona (codi 08960103), on
diu:

“auxiliar de manteniment d’edificis i jardi-
neria.”,
ha de dir:

“aprenent d’instal·lacions d’aigua i elec-
tricitat.”.

A la pàgina 13973, a la localitat de Pine-
da de Mar (codi 08960100), on diu:

“Adreça del centre organitzador:
”c. Santiago Russinyol, 93-99.
”08397 Pineda de Mar.”,

ha de dir:
“Adreça del centre organitzador:
”c. Santiago Russinyol, 93-99. IES Eucli-

des.
”08397 Pineda de Mar.”.

A la pàgina 13974, a la localitat de Lleida
(codi 25960002), on diu:
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“Adreça del centre organitzador: c.
Ramon Argilès, s/n. Institut Salvador Seguí.”,
ha de dir:

“Adreça del centre organitzador: c.
Ramon Argilès, s/n. Institut Municipal de
Treball Salvador Seguí.”.

A la pàgina 13975, a la localitat de Tarra-
gona (codi 43960001), on diu:

“Perfil: auxiliar d’electromecànica i auxili-
ar de cuina.”,
ha de dir:

“Perfil: auxiliar d’electromecànica i auxili-
ar de cuina i serveis de restauració.”.

A la pàgina 13975, a la localitat de Torre-
dembarra (codi 43960007), on diu:

“Perfil: auxiliar de manteniment d’instal·-
lacions.”,
ha de dir:

“Perfil: auxiliar d’instal·lacions d’electrici-
tat, aigua i gas.”.

A la pàgina 13976, a la localitat de Palau
de Plegamans (codi 08960036), on diu:

“Adreça del centre organitzador: c. Folch
i Torres, 43.”,
ha de dir:

“Adreça del centre organitzador: c.
Anselm Clavé, 11, 1r.”.

—2 Contra aquesta Resolució, que exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs conten-
ciós administratiu, davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que disposa 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 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
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administra-
tiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, o qualsevol altre recurs que con-
siderin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 22 de febrer de 2000

P. D.  (Ordre de 10.5.1999, DOGC de
28.5.1999)

M. Rosa Fortuny i Torroella
Directora general de Promoció Educativa

(00.048.020)

RESOLUCIÓ de 29 de febrer de 2000, per
la qual es resolen amb caràcter provisional les
sol·licituds de modificació i renovació dels
concerts educatius de diversos centres do-
cents privats per als nivells obligatoris.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix que du-
rant el mes de gener s’han de presentar les
sol·licituds de modificació i renovació dels
concerts educatius.

Analitzades les sol·licituds presentades,
els informes emesos i les dades i previsions
de les quals es pot disposar abans de la
preinscripció dels alumnes, cal procedir, dins
el que preveuen la Llei orgànica 8/1985, de
3 de juliol, reguladora del dret a l’educació,
el Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de la norma-
tiva aplicable, a l’aprovació provisional de
les renovacions i modificacions dels con-
certs educatius dels centres docents privats
que ho han sol·licitat.

En conseqüència, a proposta de la Direc-
ció General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Aprovar les modificacions dels con-
certs educatius dels centres docents privats
que es detallen a l’annex 1 d’aquesta dis-
posició, amb les condicions que per a ca-
dascun s’hi especifiquen.

—2 Aprovar la renovació per dos anys dels
concerts educatius dels centres docents pri-
vats que es detallen a l’annex 2 d’aquesta
disposició, amb les condicions que s’espe-
cifiquen.

—3 Aprovar la renovació per un any dels
concerts educatius dels centres docents
privats que es detallen a l’annex 3 d’aques-
ta disposició, amb les condicions que s’hi
especifiquen.

—4 Denegar les peticions de modificació
dels concerts educatius efectuades pels
centres docents privats que es detallen a
l’annex 4 d’aquesta disposició, per les cau-
ses que s’hi especifiquen.

—5 Denegar les peticions de renovació
dels concerts educatius efectuades pels
centres docents privats que es detallen a
l’annex 5 d’aquesta disposició per les cau-
ses que s’hi detallen. A aquests centres els
serà d’aplicació la pròrroga per un sol any
que estableix l’article 36 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
si així ho sol·liciten els titulars.

—6 Les modificacions i renovacions dels
concerts educatius que s’aproven provisio-
nalment per aquesta disposició tindran efec-
tes a partir de l’1 de setembre de 2000.

D’acord amb el que disposa l’article 11
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, les
modificacions dels concerts aprovades per
aquesta disposició es formalitzaran mitjan-
çant diligència que subscriuran el delegat
territorial que correspongui del Departa-
ment d’Ensenyament i el titular del centre
afectat. Els concerts educatius dels cen-
tres que es renoven es formalitzaran mit-
jançant la subscripció del document admi-
nistratiu que correspongui dels aprovats
per l’Ordre de 26 de març de 1998 (DOGC
núm. 2616, de 8.4.1998), per la qual es
fan públics els models de documents ad-
ministratius amb els quals es formalitza-
ran els concerts educatius a partir del curs
1998-99.

—7 Les unitats de concert provisionalment
aprovades hauran de tenir un mínim de 20
alumnes per a l’educació primària i de 25
per a l’educació secundària obligatòria, per
tal de confirmar la seva concertació.

Això no obstant, es podrà considerar la
relació mitjana alumnes/unitat diferent de la
determinada tenint en compte la ràtio exis-
tent per als centres docents públics de la
zona. De la mateixa manera que es consi-
derarà la ràtio mitjana mínima de 20 alum-
nes per al primer cicle de primària i de 25
alumnes per al primer cicle de secundària.

—8 La concessió d’aquesta renovació i
modificació dels concerts educatius dels
centres docents privats es farà amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 06.04.480.01/9.

—9 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 a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 29 de febrer de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

EINF: educació infantil.
EPRI: educació primària.
ESO: educació secundària obligatòria.
priv: unitats concertades ordinàries.
1C1: unitats concertades de primer de

primer cicle d’educació secundària obliga-
tòria.

1C2: unitats concertades de segon de pri-
mer cicle d’educació secundària obligatò-
ria.

2C1: unitats concertades de primer de se-
gon cicle d’educació secundària obligatò-
ria.

2C2: unitats concertades de segon de
segon cicle d’educació secundària obliga-
tòria.

USD: unitats sol·licitades denegades.
Causes de denegació (CD):
(1) Les unitats per a les quals se sol·licita

concert no estan autoritzades i, segons el
que disposen els articles 3.1 del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, i 14 de la Llei orgà-
nica 8/1985, és requisit imprescindible que
els centres concertats estiguin degudament
autoritzats en els nivells educatius objecte
de concert.
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(2) Tant el nombre d’alumnes com les res-
pectives previsions de necessitats d’esco-
larització per al proper curs no justifiquen la
concertació de les unitats sol·licitades de-
negades, atès que el concert sol·licitat no
és necessari per cobrir necessitats urgents
d’escolarització, d’acord amb el que preveu
l’article 3.3 del Decret 56/1993, de 23 de
febrer, sobre concerts educatius.

(3) La previsió de despesa de l’aplicació
pressupostària corresponent no permet
atendre aquesta sol·licitud, d’acord amb el
que preveu l’article 35 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius.

(4) El centre no compleix l’obligació que
estableix l’article 16.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, ja que no té en funciona-
ment totes les unitats corresponents al ni-
vell pel qual es demana la renovació del
concert.

(5) El centre s’ha acollit a l’Acord de 21
de desembre de 1995, per a la implantació
del nou sistema educatiu al sector de l’en-
senyament privat de Catalunya, i per tant
no correspon concertar les unitats sol·-
licitades denegades.

Delegació territorial Barcelona I (ciutat).

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08003543.
Denominació: Salesià de Sant Josep.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 3 priv.
1C2: 4 priv.
2C1: 4 priv.
2C2: 4 priv.

Codi: 08003993.
Denominació: Canigó.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 8 priv.
USD: 4.
CD: (3).

Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 2 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08004018.
Denominació: Bienaventurada Virgen María.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Codi: 08004031.
Denominació: Sant Marc de Sarrià.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Codi: 08004183.
Denominació: Stel·la.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Codi: 08004195.
Denominació: Sant Gregori.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 1 priv.
USD: 3.
CD: (2).

Codi: 08004511.
Denominació: Betània-Patmos.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 24 priv.

Codi: 08004687.
Denominació: Siervas de San José.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 10 priv.
USD: 2.
CD: (2).

Codi: 08004781.
Denominació: Santo Ángel.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

2C2: 2 priv.

Codi: 08004900.
Denominació: Madres Concepcionistas de
la Enseñanza.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08005151.
Denominació: San Francisco Javier.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 6 priv.

Codi: 08005242.
Denominació: Escola Pia de Nostra Senyo-
ra.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 4 priv.
USD: 5.
CD: (2).

Codi: 08005771.
Denominació: Shalom.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 1 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Codi: 08006532.
Denominació: Maristes Sants-les Corts.

Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI:  27 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Codi: 08006751.
Denominació: Virolai.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 9 priv.
USD: 3.
CD: (2).

Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 2 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 2 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Codi: 08007032.
Denominació: La Salle Gràcia.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 3 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 4 priv.
2C2: 5 priv.
USD: 4.
CD: (2).

Codi: 08007445.
Denominació: Luz Casanova.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08007482.
Denominació: Sant Lluís.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 8 priv.

Codi: 08007597.
Denominació: La Salle Congrés.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

2C2: 1 priv.

Codi: 08008267.
Denominació: L’Esperança.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08008309.
Denominació: Mare Alfonsa Cavín.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 6 priv.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08008474.
Denominació: Valldaura.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 11 priv.
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Codi: 08008747.
Denominació: Mireia.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 2 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Codi: 08010304.
Denominació: Santa Teresa de Jesús.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08011199.
Denominació: Adela de Trenquelleón.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 12 priv.

Codi: 08011394.
Denominació: San Juan Bosco.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 22 priv.
USD: 2.
CD: (2).

Codi: 08012027.
Denominació: Frederic Mistral-Tècnic Eulà-
lia.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 33 priv.

Codi: 08013640.
Denominació: Joan Pelegrí.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 6 priv.
1C2: 6 priv.
2C1: 6 priv.
2C2: 6 priv.

Codi: 08013652.
Denominació: Cesc.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Codi: 08014255.
Denominació: Escuela de FP Oscus.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08014310.
Denominació: Esc F P Santísima Trinidad.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08035842.
Denominació: Laia.

Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 8 priv.

Codi: 08040199.
Denominació: Sagrats Cors.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 3 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 3 priv.

Codi: 08057084.
Denominació: Augusta.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Delegació territorial Barcelona II
(comarques).

Comarca: Alt Penedès.

Codi: 08027341.
Denominació: Vilarnau.
Municipi: Sant Sadurní d’Anoia.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 3 priv.
USD: 3.
CD: (2).

Comarca: Bages.

Codi: 08020036.
Denominació: Joviat.
Municipi: Manresa.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 14 priv.

Codi: 08020383.
Denominació: Sagrat Cor.
Municipi: Manresa.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 12 priv.

Codi: 08022276.
Denominació: Esc. Técnico Profesional Di-
ocesana.
Municipi: Navàs.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 2 priv.
USD: 2.
CD: (2).

Codi: 08026427.
Denominació: Paidos.
Municipi: Sant Fruitós de Bages.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 9 priv.

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08000955.
Denominació: Roma.
Municipi: Badalona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 4 priv.

Codi: 08001145.
Denominació: Lestonnac.
Municipi: Badalona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EINF.

EINF: 3 priv.
USD: 2 priv.
CD: (2).

Codi: 08001510.
Denominació: Dauradell.
Municipi: Badalona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.
USD: 2.
CD: (2).

Codi: 08018315.
Denominació: Pare Enric d’Ossó.
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 15 priv.

Codi: 08018391.
Denominació: Sant Gervasi.
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 6 priv.

Codi: 08018561.
Denominació: Xaloc.
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 21 priv.
USD: 3.
CD: (2).

Codi: 08018871.
Denominació: Joan XXIII.
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 3 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 4 priv.
2C2: 4 priv.
USD: 3.
CD: (2).

Codi: 08027559.
Denominació: Singuerlín.
Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 7 priv.

Codi: 08027675.
Denominació: Santa Rita.
Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 1 priv.

Comarca: Berguedà.

Codi: 08014656.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Municipi: Berga.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 9 priv.

Comarca: Garraf.

Codi: 08029076.
Denominació: Escola Pia de Sitges.
Municipi: Sitges.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 12 priv.

Comarca: Maresme.

Codi: 08019903.
Denominació: Sant Pere Chanel.
Municipi: Malgrat de Mar.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
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1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08021028.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Municipi: Mataró.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 9 priv.

Comarca: Osona.

Codi: 08019976.
Denominació: El Carme-Vedruna.
Municipi: Manlleu.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 18 priv.

Codi: 08039215.
Denominació: Casals-Gràcia.
Municipi: Manlleu.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Comarca: Vallès Oriental.

Codi: 08015041.
Denominació: Escola Pia de Caldes de
Montbui.
Municipi: Caldes de Montbui.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 18 priv.

Codi: 08019721.
Denominació: Balmes.
Municipi: La Llagosta.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 2 priv.

Delegació territorial Baix Llobregat-Anoia.

Comarca: Anoia.

Codi: 08019502.
Denominació: Escola Pia d’Igualada.
Municipi: Igualada.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 3 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 3 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Codi: 08040278.
Denominació: Mestral.
Municipi: Jorba.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08022771.
Denominació: Apiaria.
Municipi: Piera.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 2 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Comarca: Baix Llobregat.

Codi: 08037048.
Denominació: Petit Món-Felisa Bastida.
Municipi: Castelldefels.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 4 priv.
USD: 2.
CD: (3).

Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08017025.
Denominació: Garbí.
Municipi: Esplugues de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 7 priv.
USD: 5.
CD: (2) i (3).

Codi: 08022422.
Denominació: Povill.
Municipi: Olesa de Montserrat.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 6 priv.

Codi: 08025496.
Denominació: Pedagògium Cos.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 8 priv.
USD: 4.
CD: (2).

Delegació territorial Vallès Occidental.

Comarca: Vallès Occidental.

Codi: 08020887.
Denominació: Montcau-la Mola.
Municipi: Matadepera.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 3 priv.
USD: 2.
CD: (2).

Codi: 08021727.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Municipi: Montcada i Reixac.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 8 priv.

Codi: 08021740.
Denominació: La Salle Montcada.
Municipi: Montcada i Reixac.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 8 priv.

Codi: 08033705.
Denominació: Jaime Balmes II.
Municipi: Rubí.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 2 priv.

Codi: 08024455.
Denominació: Bertran.
Municipi: Sabadell.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08024546.
Denominació: Sant Francesc.

Municipi: Sabadell.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 6 priv.

Codi: 08024731.
Denominació: La Vall.
Municipi: Sabadell.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 12 priv.
USD: 1.
CD: (2) i (3).

Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 3 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 3 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Codi: 08037279.
Denominació: Centre d’Estudis Vidal i Bar-
raquer.
Municipi: Sabadell.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 3 priv.
USD: 2.
CD: (2).

Codi: 08052189.
Denominació: Sol.
Municipi: Sabadell.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 4 priv.
USD: 2.
CD: (3).

Codi: 08026075.
Denominació: El Pinar de Nuestra Señora.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 3 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 4 priv.
2C2: 3 priv.
USD: 3.
CD: (2).

Codi: 08029601.
Denominació: Airina.
Municipi: Terrassa.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 6 priv.

Codi: 08029660.
Denominació: El Cim.
Municipi: Terrassa.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08029881.
Denominació: Sagrado Corazón de Jesús.
Municipi: Terrassa.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 3 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 3 priv.

Codi: 08029908.
Denominació: Andersen Galdós.
Municipi: Terrassa.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 8 priv.
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Codi: 08030054.
Denominació: Petit Estel-La Nova.
Municipi: Terrassa.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 1 priv.

Delegació territorial Girona.

Comarca: Gironès.

Codi: 17000858.
Denominació: La Salle de Cassà.
Municipi: Cassà de la Selva.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 17001413.
Denominació: Les Alzines.
Municipi: Girona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 14 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Delegació territorial Lleida.

Comarca: Garrigues.

Codi: 25001151.
Denominació: Mare de Déu de Montserrat.
Municipi: Les Borges Blanques.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.
USD: 2.
CD: (2).

Comarca: Pla d’Urgell.

Codi: 25003184.
Denominació: La Salle.
Municipi: Mollerussa.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 3 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 4 priv.
2C2: 3 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Comarca: Segrià.

Codi: 25002431.
Denominació: Sagrada Família.
Municipi: Lleida.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 9 priv.

Codi: 25002647.
Denominació: Episcopal-Mare de Déu de
l’Acadèmia.
Municipi: Lleida.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 3 priv.
1C2: 3 priv.

2C1: 3 priv.
2C2: 4 priv.
USD: 3.
CD: (2).

Comarca: Urgell.

Codi: 25004486.
Denominació: Sant Josep.
Municipi: Tàrrega.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 3 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 3 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Delegació territorial Tarragona.

Comarca: Baix Camp.

Codi: 43002314.
Denominació: Arce.
Municipi: Reus.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 43002511.
Denominació: Puigcerver.
Municipi: Reus.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 43005820.
Denominació: Aura.
Municipi: Reus.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Comarca: Tarragonès.

Codi: 43000937.
Denominació: Turó.
Municipi: Constantí.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 43003151.
Denominació: Joan XXIII.
Municipi: Tarragona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 11 priv.

Codi: 43003410.
Denominació: Roig.
Municipi: Tarragona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 43003537.
Denominació: La Salle.
Municipi: Tarragona.

Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.
EPRI: 23 priv.

Codi: 43003549.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Municipi: Tarragona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

ANNEX 2

Delegació territorial Barcelona I (ciutat).

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08004353.
Denominació: Sant Ot.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08004511.
Denominació: Betània-Patmos.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 3 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08004705.
Denominació: Reial Monestir de Santa
Isabel.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08005126.
Denominació: Al·leluia.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Codi: 08005151.
Denominació: San Francisco Javier.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08005266.
Denominació: Sagrado Corazón.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 3 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 3 priv.

Codi: 08005618.
Denominació: Vedruna.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
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2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08005801.
Denominació: Mare de Déu del Roser.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08006118.
Denominació: Proa.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08006431.
Denominació: Liceu Sant Jordi.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 6 priv.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08006532.
Denominació: Maristes Sants-les Corts.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 5 priv.
1C2: 5 priv.
2C1: 5 priv.
2C2: 5 priv.

Codi: 08008401.
Denominació: Bon Pastor.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08008930.
Denominació: San Francisco.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Codi: 08009247.
Denominació: Grèvol.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 6 priv.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08009508.
Denominació: Santa Teresa de Lisieux.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08011096.
Denominació: Piaget.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.

Codi: 08011941.
Denominació: Escola Pia Balmes.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 4 priv.
1C2: 4 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 4 priv.

Codi: 08037395.
Denominació: Monlau.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 3 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Codi: 08044326.
Denominació: Roca.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Delegació territorial Barcelona II
(comarques).

Comarca: Bages.

Codi: 08020085.
Denominació: Manuel Oms y de Prat.
Municipi: Manresa.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08020218.
Denominació: La Salle.
Municipi: Manresa.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 6 priv.

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08000517.
Denominació: Sant Andreu.
Municipi: Badalona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 3 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 3 priv.

Codi: 08001029.
Denominació: Boix.
Municipi: Badalona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08018273.
Denominació: Lope de Vega.
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.

Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.
EPRI: 6 priv.

Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08018467.
Denominació: Fax.
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 6 priv.

Codi: 08027602.
Denominació: Seimar.
Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.
USD: 1.
CD: (1) i (2).

Comarca: Garraf.

Codi: 08031496.
Denominació: El Cim.
Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08031599.
Denominació: Divina Providència.
Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Comarca: Maresme.

Codi: 08015120.
Denominació: Escola Pia de Calella.
Municipi: Calella.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 3 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 3 priv.

Codi: 08020759.
Denominació: Sagrada Família.
Municipi: El Masnou.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 7 priv.
USD: 5.
CD: (2).

Comarca: Osona.

Codi: 08030431.
Denominació: Vedruna-Tona.
Municipi: Tona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 7 priv.
USD: 2.
CD: (2) i (5).

Delegació territorial Baix Llobregat-Anoia.

Comarca: Anoia.

Codi: 08015429.
Denominació: Mare del Diví Pastor.
Municipi: Capellades.
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Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08019551.
Denominació: Igualada.
Municipi: Igualada.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Comarca: Baix Llobregat.

Codi: 08017025.
Denominació: Garbí.
Municipi: Esplugues de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08022987.
Denominació: La Seda de Barcelona.
Municipi: El Prat de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08023050.
Denominació: Nuestra Señora del Mar-
García Lorca.
Municipi: El Prat de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 2 priv.
USD: 1:
CD: (1) i (2).

Codi: 08025551.
Denominació: Sant Josep.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08026658.
Denominació: Gran Capità.
Municipi: Sant Joan Despí.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Delegació territorial Vallès Occidental.

Comarca: Vallès Occidental.

Codi: 08021740.
Denominació: La Salle Montcada.
Municipi: Montcada i Reixac.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 3 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 3 priv.

Codi: 08024406.
Denominació: Estel.
Municipi: Sabadell.

Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08024510.
Denominació: Serra.
Municipi: Sabadell.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08024650.
Denominació: Ramar.
Municipi: Sabadell.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08024686.
Denominació: Mare del Diví Pastor.
Municipi: Sabadell.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 6 priv.

Codi: 08037668.
Denominació: Ramar 2.
Municipi: Sabadell.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 3 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 3 priv.

Delegació territorial Girona.

Comarca: Gironès.

Codi: 17001565.
Denominació: Pare Coll.
Municipi: Girona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 3 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 3 priv.

Codi: 17003185.
Denominació: Vilagran.
Municipi: Salt.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 9 priv.

Comarca: Selva.

Codi: 17003653.
Denominació: La Salle.
Municipi: Santa Coloma de Farners.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Delegació territorial Lleida.

Comarca: Segrià.

Codi: 25002911.
Denominació: Claver.
Municipi: Lleida.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI:18 priv.
USD: 2.
CD: (1) i (2).

Delegació territorial Tarragona.

Comarca: Tarragonès.

Codi: 43003707.
Denominació: Mare Nostrum.
Municipi: Tarragona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

ANNEX 3

Delegació territorial Barcelona I (ciutat).

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08003117.
Denominació: Calassanci.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 3 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 3 priv.

Codi: 08004286.
Denominació: Escola Pia de Sarrià-Calas-
sanç.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 4 priv.
1C2: 4 priv.
2C1: 4 priv.
2C2: 4 priv.

Codi: 08004912.
Denominació: Montserrat.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 10 priv.

Codi: 08005412.
Denominació: Lleó XIII.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08005485.
Denominació: Patronato Social Escolar de
Obreras.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08005643.
Denominació: Laboure.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08006490.
Denominació: Montserrat.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 9 priv.

Codi: 08006660.
Denominació: Crist Rei.
Municipi: Barcelona.
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Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.
USD: 2.
CD: (2).

Codi: 08006945.
Denominació: Acis-Artur Martorell.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08007241.
Denominació: Menéndez Pidal.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Codi: 08007688.
Denominació: Sant Jordi.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08007871.
Denominació: Sant Ferran.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08008191.
Denominació: Santa María de los Apósto-
les.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 3 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Codi: 08008735.
Denominació: Lux.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 1 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Codi: 08009016.
Denominació: Roig Tesalia.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 6 priv.

Codi: 08009235.
Denominació: Santísima Trinidad.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.

2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08010547.
Denominació: Mare de Déu del Coll.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08011448.
Denominació: Gravi.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08011758.
Denominació: Alvarez.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.
USD: 2.
CD: (2).

Codi: 08035842.
Denominació: Laia.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08036469.
Denominació: Urgell.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08037401.
Denominació: Cultura-2.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

2C2: 1 priv.

Delegació territorial Barcelona II
(comarques).

Comarca: Bages.

Codi: 08020309.
Denominació: Nuestra Señora del Pilar.
Municipi: Manresa.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08000499.
Denominació: Sant Domènec Savio.
Municipi: Badalona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 7 priv.

Codi: 08000955.
Denominació: Roma.

Municipi: Badalona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

2C2: 1 priv.

Codi: 08001133.
Denominació: Blanquerna.
Municipi: Badalona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08001170.
Denominació: Santíssima Trinitat.
Municipi: Badalona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08001297.
Denominació: Layetania.
Municipi: Badalona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08041313.
Denominació: Canigó.
Municipi: Badalona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08018352.
Denominació: Casal de los Ángeles.
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 3 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 3 priv.

Codi: 08018467.
Denominació: Fax.
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08018901.
Denominació: Pineda.
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 3 priv.
USD: 2.
CD: (2).

Codi: 08019009.
Denominació: Sant Jaume de la FEP.
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08038867.
Denominació: Jaume Balmes.
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Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08025137.
Denominació: Túrbula.
Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08027754.
Denominació: Virgen del Carmen.
Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Comarca: Garraf.

Codi: 08031514.
Denominació: Montserrat.
Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Comarca: Maresme.

Codi: 08035787.
Denominació: Centro de Estudios Freta.
Municipi: Calella.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 4 priv.
USD: 2.
CD: (3).

Codi: 08020991.
Denominació: Meritxell.
Municipi: Mataró.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08021107.
Denominació: Escola Pia de Mataró.
Municipi: Mataró.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 5 priv.
1C2: 5 priv.
2C1: 5 priv.
2C2: 6 priv.

Codi: 08023323.
Denominació: Virgen del Pilar.
Municipi: Premià de Mar.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Comarca: Vallès Oriental.

Codi: 08017840.
Denominació: Educem.
Municipi: Granollers.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08045161.
Denominació: Ginebró.
Municipi: Llinars del Vallès.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08021545.
Denominació: Sant Gervasi.
Municipi: Mollet del Vallès.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 17 priv.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 3 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 3 priv.

Codi: 08022719.
Denominació: Nuestra Señora de Mont-
serrat.
Municipi: Parets del Vallès.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08032622.
Denominació: L’Avet Roig.
Municipi: Sant Celoni.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Delegació territorial Baix Llobregat-Anoia.

Comarca: Anoia.

Codi: 08040266.
Denominació: Montclar.
Municipi: Jorba.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Comarca: Baix Llobregat.

Codi: 08015879.
Denominació: Sant Ferran.
Municipi: Castelldefels.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08017517.
Denominació: Sagrat Cor.
Municipi: Gavà.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08021405.
Denominació: Virolai.
Municipi: Molins de Rei.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 1 priv.
USD: 2.
CD: (1) i (2).

Codi: 08022422.
Denominació: Povill.
Municipi: Olesa de Montserrat.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08025459.
Denominació: Sagrat Cor-Vedruna.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.

Codi: 08025484.
Denominació: Juan Bardina.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08025496.
Denominació: Pedagògium Cos.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 3 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 3 priv.

Codi: 08026269.
Denominació: Buen Salvador.
Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 18 priv.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 3 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 3 priv.

Codi: 08026622.
Denominació: Ateneu Instructiu.
Municipi: Sant Joan Despí.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 12 priv.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Delegació territorial Vallès Occidental.

Comarca: Vallès Occidental.

Codi: 08023475.
Denominació: San Esteban.
Municipi: Ripollet.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08023761.
Denominació: Nuestra Señora de Mont-
serrat.
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Municipi: Rubí.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08023797.
Denominació: Jaime Balmes I.
Municipi: Rubí.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08024248.
Denominació: La Inmaculada.
Municipi: Sabadell.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.

Codi: 08024297.
Denominació: Escola Pia de Sabadell.
Municipi: Sabadell.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 3 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 3 priv.

Codi: 08024546.
Denominació: Sant Francesc.
Municipi: Sabadell.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 3 priv.
USD: 1.
CD: (1) i (2).

Codi: 08024728.
Denominació: Servator.
Municipi: Sabadell.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08035805.
Denominació: Jaume Viladoms.
Municipi: Sabadell.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 3 priv.

Codi: 08044821.
Denominació: Santa Clara.
Municipi: Sabadell.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08055877.
Denominació: Thau.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 10 priv.
USD: 1.
CD: (1).

Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08028849.
Denominació: Escaladei.
Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08028850.
Denominació: Ramon Fuster.
Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 08029647.
Denominació: Escola Pia de Terrassa.
Municipi: Terrassa.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 5 priv.
1C2: 5 priv.
2C1: 5 priv.
2C2: 5 priv.

Codi: 08029763.
Denominació: Sant Domènec Savio.
Municipi: Terrassa.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 3 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 4 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Codi: 08030054.
Denominació: Petit Estel-La Nova.
Municipi: Terrassa.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 7 priv.
USD: 5.
CD: (1) i (2).

Delegació territorial Girona.

Comarca: Alt Empordà.

Codi: 17001206.
Denominació: Paula Montal.
Municipi: Figueres.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 17003124.
Denominació: Empordà-San José.
Municipi: Roses.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 3 priv.
USD: 1.
CD: (1) i (2).

Comarca: Baix Empordà.

Codi: 17002570.
Denominació: La Salle.
Municipi: Palamós.

Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.
EPRI: 12 priv.

Codi: 17003288.
Denominació: Sant Josep.
Municipi: Sant Feliu de Guíxols.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Comarca: Gironès.

Codi: 17003161.
Denominació: Pompeu Fabra.
Municipi: Salt.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Codi: 17003185.
Denominació: Vilagran.
Municipi: Salt.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Comarca: Pla de l’Estany.

Codi: 17000299.
Denominació: Casa Nostra.
Municipi: Banyoles.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.

Comarca: Selva.

Codi: 17003446.
Denominació: Sant Josep.
Municipi: Sant Hilari Sacalm.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Delegació territoria Lleida.

Comarca: Segrià.

Codi: 25005697.
Denominació: Mirasan.
Municipi: Lleida.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Delegació territorial Tarragona.

Comarca: Baix Ebre.

Codi: 43004323.
Denominació: Sant Josep.
Municipi: Tortosa.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Comarca: Montsià.

Codi: 43000299.
Denominació: Sagrado Corazón de Jesús.
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Municipi: Amposta.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

ANNEX 4

Delegació territorial Barcelona I (ciutat).

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08004195.
Denominació: Sant Gregori.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 8 priv.
USD: 4.
CD: (2).

Codi: 08010468.
Denominació: Palcam.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 19 priv.
USD: 2.
CD: (2).

Delegació territorial Barcelona II
(comarques)

Comarca: Alt Penedès.

Codi: 08031356.
Denominació: Montagut.
Municipi: Vilafranca del Penedès.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.
USD: 4.
CD: (2).

Comarca: Bages.

Codi: 08020036.
Denominació: Joviat.
Municipi: Manresa.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 3 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08001285.
Denominació: Mare de Déu de la Mercè.
Municipi: Badalona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 10 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Codi: 08018455.
Denominació: San Feliu.
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 5 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Codi: 08018561.
Denominació: Xaloc.

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 3 priv.
1C2: 4 priv.
2C1: 4 priv.
2C2: 5 priv.
USD: 4.
CD: (2).

Delegació territorial Baix Llobregat-Anoia.

Comarca: Anoia.

Codi: 08019551.
Denominació: Igualada.
Municipi: Igualada.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 5 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Comarca: Baix Llobregat.

Codi: 08017451.
Denominació: Santo Ángel.
Municipi: Gavà.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.
USD: 1.
CD: (1) i (2).

Codi: 08053662.
Denominació: El Brot.
Municipi: Sant Joan Despí.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 1 priv.
USD: 2.
CD: (2).

Delegació territorial Vallès Occidental.

Comarca: Vallès Occidental.

Codi: 08026075.
Denominació: El Pinar de Nuestra Señora.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 6 priv.
USD: 2.
CD: (1) i (2).

Codi: 08028485.
Denominació: Sagrada Família.
Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 16 priv.
USD: 2.
CD: (2).

Codi: 08029660.
Denominació: El Cim.
Municipi: Terrassa.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI:11 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Delegació territorial Lleida.

Comarca: Noguera.

Codi: 25000821.
Denominació: Nostra Senyora del Carme.
Municipi: Balaguer.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.

2C2: 2 priv.
USD: 2.
CD: (1) i (2).

Comarca: Segrià.

Codi: 25000742.
Denominació: Pare Palau.
Municipi: Aitona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 3 priv.
USD: 1.
CD: (2) i (5).

Comarca: Solsonès.

Codi: 25004279.
Denominació: Arrels I.
Municipi: Solsona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 10 priv.
USD: 2.
CD: (2).

Delegació territorial Tarragona.

Comarca: Baix Camp.

Codi: 43005820.
Denominació: Aura.
Municipi: Reus.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 10 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Comarca: Tarragonès.

Codi: 43000937.
Denominació: Turó.
Municipi: Constantí.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 11 priv.
USD: 1.
CD: (2).

ANNEX 5

Delegació territorial Barcelona I (ciutat).

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08031897.
Denominació: Bemen 3.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

USD: 4.
CD: (2).

Codi: 08004316.
Denominació: Decroly.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

USD: 3.
CD: (2).

Codi: 08005205.
Denominació: Pérez Iborra.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

USD: 6.
CD: (2).

Delegació territorial Barcelona II
(comarques).

Comarca: Bages.

Codi: 08028540.
Denominació: Montserrat.
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Municipi: Sant Vicenç de Castellet.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

USD: 1.
CD: (5).

Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
USD: 4.
CD: (2) i (5).

Comarca: Vallès Oriental.

Codi: 08019721.
Denominació: Balmes.
Municipi: La Llagosta.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

USD: 2.
CD: (4).

(00.060.032)

INSTITUT CATALÀ DE NOVES PROFESSIONS

ORDRE de 17 de febrer de 2000, de con-
vocatòria del premi a la qualitat en l’ense-
nyament no reglat de l’Institut Català de
Noves Professions, per a l’any 1999.

La millora de la qualitat de la formació és
un repte que cal afrontar. La qualitat ha es-
devingut un tema important de debat i pre-
ocupació tant entre el professorat i l’admi-
nistració educativa, autonòmica, estatal i
europea com entre les persones en forma-
ció.

L’avaluació de la qualitat, entesa en
aquest context com a mesura del grau de
satisfacció de les persones en formació, del
personal dels centres i de les empreses, és
un instrument adient per mesurar la qualitat
de l’oferta de formació. La informació reco-
llida pel centre contribuirà a millorar la qua-
litat en adequar l’oferta de formació a les
necessitats reals del mercat de treball i a
les característiques dels estudiants o clients
de cada centre. Millorar la qualitat és un
procés que involucra totes les persones que
treballen al centre i que els representa un
esforç considerable i continuat.

L’Institut Català de Noves Professions (IN-
CANOP), sensible a les demandes cada ve-
gada més nombroses d’alumnes i centres
sobre qualitat formativa, i amb l’objectiu de
fomentar la implantació dels processos de
qualitat als centres de formació i a les se-
ves activitats formatives, especialment a
l’àmbit de la formació no reglada, convoca
el premi a la qualitat formativa d’acord amb
les disposicions de la present Ordre.

El premi a la qualitat dels ensenyaments
no reglats que convoca l’INCANOP vol dis-
tingir l’activitat de formació feta a Catalunya
l’any 1999 que destaqui pel seu disseny,
adequació a les necessitats del mercat de
treball, innovació, gestió, mètodes didàctics
i materials didàctics i de suport i avaluació,
així com per l’aplicació de mesures de qua-
litat a la totalitat dels processos formatius.

L’INCANOP, ateses les competències que
li atorga la Llei 7/1986, de 23 de maig, d’or-
denació dels ensenyaments no reglats en el
règim educatiu comú i la creació de l’Insti-
tut Català de Noves Professions, vol contri-
buir a millorar la qualitat de l’oferta forma-

tiva a Catalunya en un context canviant tant
del mercat de treball com de la mateixa
formació, entesa aquesta com a inversió
personal i col·lectiva, que juga un paper
cabdal pel que fa al manteniment de la
compet i t iv i tat del  te ix i t  empresar ia l  a
Catalunya.

Atès l’interès manifest d’aquest premi i en
ús de les competències que m’han estat
conferides i, d’acord amb els principis de
publicitat, concurrència i objectivitat,

Ordeno:

Article 1. Obrir la convocatòria per a la
concessió del premi a la qualitat en l’ense-
nyament no reglat de l’Institut Català de
Noves Professions per a l’any 1999.

Article 2. És objectiu del premi distingir
l’establiment docent dins l’àmbit dels ense-
nyaments no reglats, i que hagi aconseguit
millores en la gestió i impartició dels seus
ensenyaments com a conseqüència de
l’aplicació dels mètodes i sistemes de qua-
litat, pel que fa a concepció, adequació a
les necessitats del mercat de treball, ges-
tió, desenvolupament i materials didàctics,
seguiment, avaluació i innovació.

Article 3. Es valorarà la implantació efec-
tiva dels mètodes de qualitat documentats
en el manual de qualitat i en els seus pro-
cediments annexos, de manera que la seva
aplicació asseguri un procés de millora
continuada de gestió de la qualitat en el
centre i en la impartició dels seus ensenya-
ments.

Article 4. D’acord amb l’article 20.2 de la
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lin-
güística, s’entendrà com a condició neces-
sària per poder accedir al premi de qualitat
formativa que els establiments docents
emprin el català com a llengua en llurs ac-
tivitats docents i administratives, tant inter-
nes com externes, llevat l’ensenyament d’al-
tres idiomes.

Article 5. El premi per a l’any 1999 con-
sistirà en un diploma i un guardó acredita-
tius per a l’establiment docent guanyador.
El premi es podrà declarar desert si el jurat
ho considera oportú. L’Institut Català de
Noves Professions difondrà públicament el
nom de l’establiment docent guanyador i els
procediments emprats en la consecució de
la qualitat.

Article 6. 6.1 Podrà prendre part en
aquesta convocatòria qualsevol entitat for-
mat iva públ ica o pr ivada, amb seu a
Catalunya, que desenvolupi activitats forma-
tives no reglades.

6.2 Les sol·licituds s’hauran de forma-
litzar d’acord amb el que s’especifica en
l’article 8 d’aquesta Ordre; dirigides a la
presidenta de l’Institut Català de Noves
Professions, es presentaran a la seu
d’aquest Institut, Via Augusta, 202-226,
08021 Barcelona, o per qualsevol altre dels
mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-

tratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener.

Article 7. El termini de presentació de les
sol·licituds serà de 30 dies naturals a comp-
tar de l’endemà de la publicació d’aquesta
Ordre al DOGC.

Article 8. Les entitats participants hauran
de presentar la documentació següent:

a) Sol·licitud amb les dades d’identifica-
ció segons model que facilitarà l’Institut
Català de Noves Professions la qual es farà
constar com a primera pàgina de la me-
mòria.

b) Memòria descriptiva de l’establiment
que inclogui les dades generals, tipus d’en-
senyaments, plantilla, recursos, valoracions
quantitatives i totes les dades complemen-
tàries relatives als ensenyaments i la seva
gestió.

Podran presentar com a documentació an-
nexa:

c) Descripció del sistema emprat d’ava-
luació de la millora de la qualitat en la ges-
tió i impartició dels ensenyaments en els
darrers anys, amb dades que facin referèn-
cia a les actuacions fetes i als resultats
obtinguts. El manual de la qualitat i els pro-
cediments que el compleixen. Si és el cas,
els resultats d’altres avaluacions de la qua-
litat, així com còpia dels certificats i homo-
logacions internacionals obtingudes.

d) Model de contracte amb els alumnes,
millores introduïdes, resultats de les revisi-
ons dels contractes i clàusules de rescissió.

e) Control dels procediments de gestió de
la qualitat i mesures per garantir la supera-
ció en cada etapa.

f) Procediment d’atenció a les disconfor-
mitats, seguiment i mesures correctives, si
s’escau.

g) Controls sistemàtics interns, freqüèn-
cia dels controls i àrees de seguiment.

h) Seguiment dels alumnes en acabar la
seva activitat formativa.

i) Tractament informatitzat de la docu-
mentació relativa a la millora de la qualitat.

Article 9. 9.1 El premi s’atorgarà mitjan-
çant resolució de la presidenta de l’Institut
Català de Noves Professions.

9.2 El jurat, que elaborarà la proposta
per elevar-la a la presidenta de l’Institut
Català de Noves Professions, estarà format
per:

La directora de l’Institut Català de Noves
Professions que actuarà com a presidenta.

El secretari general i un tècnic de l’Insti-
tut Català de Noves Professions que actu-
arà com a secretari.

Un representant del Centre Català de la
Qualitat.

Un representant del Consell Superior
d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Un representant de la Direcció General
d’Ocupació del Departament de Treball.

Dos professionals de prestigi reconegut
designats per l’Institut Català de Noves
Profes-sions.

9.3 Les institucions esmentades en el
paràgraf anterior designaran els membres
representants del jurat.

Article 10. La documentació presentada
per l’establiment docent que en resulti fina-
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lista serà contrastada abans de la conces-
sió del premi per tal de determinar el grau
de compliment dels requisits a què fa refe-
rència l’article 3. Aquesta avaluació la rea-
litzaran els experts que designarà l’Institut
Català de Noves Professions.

Article 11. La resolució del premi es farà
pública dins del mes següent al seu atorga-
ment.

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 de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, se-
gons 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, 17 de febrer de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Presidenta de l’Institut Català
de Noves Professions

(00.060.141)

ORDRE de 24 de febrer de 2000, de con-
vocatòria de concurs públic per a l’atorga-
ment d’ajuts a centres docents públics
dependents del Departament d’Ensenya-
ment i privats concertats, d’educació secun-
dària de Catalunya, per a l’aprenentatge
actiu d’idiomes.

El govern de la Generalitat vol impulsar
decididament la millora de l’ensenyament-
aprenentatge de les llengües estrangeres a
l’ensenyament de règim general, per la qual
cosa ha posat en marxa el projecte Orator.
Aquest projecte incideix tant en aquells
aspectes de caràcter general vinculats amb
el desenvolupament ordinari de les classes
com en la potenciació de projectes i activi-
tats complementàries que faciliten l’ús de
les llengües estrangeres.

És per això que el Departament d’Ensenya-
ment ha considerat convenient convocar no-
vament un concurs públic per afavorir l’apre-
nentatge actiu en els països respectius dels
idiomes estrangers que s’imparteixen als cen-
tres docents.

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 a l’article
12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’administració de la Generalitat de
Catalunya, i de 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 1. Convocar concurs públic per a
l’atorgament d’ajuts a centres docents pú-
blics dependents del Departament d’Ense-
nyament i privats concertats, d’educació se-
cundària de Catalunya, que organitzin
viatges de grups d’alumnes per a l’aprenen-
tatge actiu dels idiomes que com a llengua
estrangera s’imparteixen en el centre do-
cent, dins dels ensenyaments reglats.

Article 2. Aprovar les bases que han de
regir la convocatòria del concurs públic, i
que són les que consten a l ’annex 1
d’aquesta Ordre.

Article 3. Els ajuts als centres es concre-
taran en funció de la quantitat assignada per
alumne en concepte de borsa. Hi haurà dues
modalitats de borsa:

a) 170.000 pessetes per alumne.
b) 80.000 pessetes per alumne.
La quantitat a atorgar per alumne es de-

terminarà segons la qualitat del projecte pre-
sentat i la tipologia del centre.

Els ajuts, per un import total màxim de
91.000.000 de pessetes (546.921,01 euros),
es faran efectius amb càrrec al crèdit
06.02.481.01/9 del pressupost del 1999
prorrogat per al 2000, d’acord amb el De-
cret 369/1999, de 27 de desembre, sobre
pròrroga dels pressupostos de la Generalitat
de Catalunya.

Article 4. Els ajuts esmentats no tenen ca-
ràcter 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 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, 24 de febrer de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases

—1 L’objecte d’aquests ajuts és la realit-
zació d’activitats d’aprenentatge actiu en els
països respectius dels idiomes que com a
llengua estrangera s’imparteixen en els cen-
tres docents públics dependents del Depar-
tament d’Ensenyament i privats concertats,
d’educació secundària de Catalunya, dins
dels ensenyaments reglats.

—2 Els viatges i el règim de sol·licituds
s’ajustaran a les condicions següents:

a) Els viatges es podran realitzar entre el
15 de juny i el 30 de setembre de 2000, i
tindran una durada de dues setmanes.

b) Les sol·licituds es presentaran per a
grups d’alumnes que cursin algun dels en-
senyaments següents:

Primer cicle d’educació secundària obliga-
tòria.

Segon cicle d’educació secundària obliga-
tòria.

1r de batxillerat.
Els grups han d’estar constituïts per alum-

nes del mateix curs, cicle o nivell educatiu,
en nombre no inferior a vint. Diversos cen-
tres d’una mateixa comarca o municipi es
podran agrupar per constituir els grups.
L’ajut es determinarà en funció d’una quan-
titat per alumne en concepte de borsa. En
cap cas el nombre de borses que constitui-
rà l’ajut no podrà ser superior al nombre
d’alumnes que integren el grup.

Cada grup d’alumnes estarà acompanyat
durant el viatge i l’estada per dos profes-
sors del centre o centres sol·licitants, com
a mínim. Com a mínim un d’aquests profes-
sors ha d’impartir l’idioma que estan estu-
diant els alumnes. Aquest professor serà el
coordinador del projecte pedagògic i el res-
ponsable dels aspectes docents generals i
d’organització del viatge.

c) L’allotjament es podrà fer en modali-
tats diferents, a criteri del grup sol·licitant:

Acolliment familiar.
Centre d’ensenyament condicionat per a

sojorn.
Alberg juvenil autoritzat.
Altres.

—3 Els criteris prioritaris per a l’avaluació
de les sol·licituds seran els següents:

a) La qualitat del projecte.
b) La relació del projecte amb el progra-

ma que es vol desenvolupar al país d’aco-
lliment.

c) La tipologia escolar dels centres sol·li-
citants.
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d) L’acolliment familiar com a modalitat
d’allotjament.

—4 Les sol·licituds, subscrites pel direc-
tor de cada centre, s’adreçaran al director
general d’Ordenació Educativa i es presen-
taran al Departament d’Ensenyament (Via
Augusta, 202-226, 08021 Barcelona), ja
sigui directament o per qualsevol dels mit-
jans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú (BOE núm.
285, de 27.11.1992).

Les sol·licituds que es presentin a les ofi-
cines de correus en sobre obert seran da-
tades i segellades pel funcionari de correus
abans de ser certificades.

El termini de presentació de sol·licituds
serà d’un mes comptat a partir de la data
de publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

—5 La sol·licitud s’haurà de presentar
d’acord amb el model que figura a l’annex
2 d’aquesta Ordre. A aquesta sol·licitud
s’adjuntarà la documentació següent:

a) Compromís del centre o centres sol·li-
citants de dur a terme el projecte pedagò-
gic presentat, refermat en una acta del
consell escolar.

b) Declaració jurada del director del cen-
tre en la qual constarà que abans del viatge
es contractarà una pòlissa d’assegurança
que cobreixi el desplaçament i l’estada dels
alumnes i professors acompanyants a
l’estranger.

c) Modalitat d’allotjament que es preveu
i mitjà de transport que s’utilitzarà.

d) Calendari del viatge amb indicació de
les dates de sortida i de tornada.

e) Nom del professor coordinador i del
professor o professors acompanyants, es-
pecialitat o matèria que imparteixen i situa-
ció administrativa en què es troben en el
centre.

f) Pressupost de despeses detallat per
conceptes, amb indicació expressa de les
derivades de l’allotjament, segons la moda-
litat escollida, del transport al país que es
visita, així com d’altres despeses previstes,
com ara visites, excursions i altres. S’hi han
d’indicar el cost global per alumne i el cost
global pel grup.

g) Informe sobre el tipus de curs o acti-
vitats d’aprenentatge que seguiran els alum-
nes a l’estranger, que hauran de tenir una
continuïtat o estar vinculades amb el pro-
jecte pedagògic presentat a concurs.

h) El projecte pedagògic objecte d’aquest
concurs serà el projecte elaborat pels alum-
nes, producte de les activitats d’aprenen-
tatge que han ajudat a assolir els objectius
pedagògics del nivell corresponent. El pro-
jecte dels alumnes ha de ser elaborat en la
llengua d’aprenentatge. Aquest projecte es
pot presentar en diferents formats, com ara
llibre, revista, enregistrament en suport d’àu-
dio, vídeo, CD-ROM, etc. En cas que els
alumnes hagin realitzat una part del treball
en format tridimensional, aquest només es
podrà presentar en suport fotogràfic o en
vídeo.

—6 Es delega en el director general d’Or-
denació Educativa la resolució d’aquesta
convocatòria i l’autorització de la despesa

corresponent, a proposta d’una comissió
avaluadora formada per les persones se-
güents:

La directora del Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres, que en serà la presi-
denta.

Un inspector d’educació secundària no-
menat pel subdirector general de la Inspec-
ció.

Dos professors del Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres designats per la direc-
tora del centre, un dels quals actuarà de se-
cretari.

La comissió podrà demanar als centres
la documentació addicional i els aclariments
que consideri oportuns.

A l’hora de valorar els projectes, la co-
missió avaluadora actuarà d’acord amb els
criteris exposats a l’apartat 3 d’aquest an-
nex.

La comissió elevarà la proposta de reso-
lució al director general d’Ordenació Edu-
cativa en el termini de quinze dies a comp-
tar de l’endemà de la data de finalització del
termini de presentació d’instàncies.

La resolució de concessió es notificarà a
les persones interessades amb indicació de
si exhaureix o no la via administrativa, dels
possibles recursos i dels òrgans davant els
quals es poden interposar.

—7 L’atorgament dels ajuts es farà en les
fases següents:

a) Comunicació als centres seleccionats
pel que fa a la quantia i les condicions dels
ajuts concedits i requeriment al director
perquè en formuli l’acceptació al Departa-
ment d’Ensenyament i presenti la documen-
tació pertinent en el termini de quinze dies,
la qual ha d’incloure:

Llista nominal i edat dels alumnes que in-
tegren el grup.

Dades del professor coordinador i de
l’acompanyant o acompanyants: nom i cog-
noms, núm. de DNI, especialitat i situació
administrativa al centre.

Autorització dels pares o tutors per rea-
litzar el viatge en el cas dels alumnes me-
nors d’edat.

Concreció del viatge: el dia de sortida i el
d’arribada, calendari, itinerari, allotjament i
pressupost definitiu.

Fotocòpia compulsada de la pòlissa d’as-
segurança a què fa referència el punt 5.b ).

Un cop rebuda l’acceptació del centre i
la documentació exigida, el Departament
d’Ensenyament procedirà a lliurar en con-
cepte de bestreta el 90 % de les quantitats
concedides per a la realització del viatge. El
10% restant es lliurarà un cop presentada
la justificació prevista al punt b) d’aquest
apartat.

b) Una vegada efectuat el viatge, el di-
rector del centre es responsabilitzarà dels
punts següents:

Presentar, abans del 17 d’octubre de l’any
2000, a la Direcció General d’Ordenació
Educativa, un certificat de l’acta del consell
escolar del centre en què s’aprovin els
comptes, al qual s’adjuntarà, com a annex
signat, una llista on es detallin les factures,
les quals romandran al centre i constituiran
la justificació del viatge.

En tots els casos els centres hauran de
justificar la totalitat del pressupost concre-
tat al moment de l’acceptació dels ajuts

concedits. Cas que es justifiqui un import
inferior al 80% del pressupost previst, la
subvenció es reduirà proporcionalment.

Que el grup d’alumnes elabori una me-
mòria amb el treball realitzat durant l’esta-
da al país estranger, que ha de ser la con-
tinuïtat del projecte inicial presentat al
concurs. La memòria pot tenir qualsevol dels
formats esmentats a l’apartat 5.h).

Aquesta memòria s’haurà de presentar al
Centre de Recursos de Llengües Estrange-
res (Via Augusta, núm. 202-226, 08021
Barcelona) entre l’1 i el 16 de març de 2001.
Juntament amb la memòria, s’haurà de
presentar un certificat del director del cen-
tre on es faci constar la dedicació del pro-
fessorat que hi ha participat.

El Departament d’Ensenyament es reser-
va el dret de difondre i/o publicar els tre-
balls realitzats prenent en consideració la
seva qualitat i originalitat.

Els projectes i treballs presentats pels
centres que hagin estat seleccionats roman-
dran en dipòsit al Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres durant un any. A par-
tir d’aquella data podran ser retirats, excepte
els treballs que el Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres seleccioni per inte-
grar-los al seu fons documental, tenint en
compte la seva qualitat i singularitat.

—8 La inexactitud de les dades aportades
o l’incompliment per part del beneficiari d’al-
guna de les obligacions que es deriven de
la concessió de la subvenció, així com la
presentació de la justificació fora de termi-
ni, podran donar lloc a la revocació de l’im-
port atorgat o, si s’escau, al reintegrament
de les quantitats no justificades.

Així mateix, els beneficiaris estaran obli-
gats a facilitar tota la informació requerida
pels òrgans de control de l’Administració.

—9 Aquesta activitat tindrà la considera-
ció d’activitat d’innovació educativa, a l’em-
para de l’article 4.4.c) de l’Ordre de 4 de
novembre de 1994, sobre procediment de
reconeixement dels estadis de promoció als
funcionaris de carrera docents no universi-
taris (DOGC núm. 1979, de 30.11.1994).

La Direcció General d’Ordenació Educa-
tiva emetrà el certificat corresponent als
professors participants en el projecte, un
cop s’hagi presentat la memòria correspo-
nent i el Centre de Recursos de Llengües
Estrangeres hi hagi emès informe favora-
ble.

ANNEX 2

Model de sol·licitud

Nom del centre.
Codi del centre.
Núm. de NIF.
Telèfon.
Fax.
Adreça.
Municipi.

Idioma.
Nombre d’alumnes.
Nivell.
Cicle o curs.
Professor responsable (nom i DNI).
Professors acompanyants (noms i DNI).
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Núm. 808

Nom del centre d’acolliment.
Adreça.
Població.
País.
Telèfon.
Modalitat d’acolliment.

Data de sortida.
Data d’arribada.

Despesa total de l’activitat, segons el
pressupost adjunt, on s’hauran d’indicar els
següents conceptes:

a) Despeses de transport.
b) Despeses d’estada.
c) Altres despeses (agrupades per con-

ceptes).
d) Despesa total per alumne.

(Data, nom i signatura del director del cen-
tre).

(00.053.176)

ORDRE de 24 de febrer de 2000, de con-
vocatòria de concurs públic per a l’atorga-
ment de subvencions per al finançament
d’activitats de federacions i confederacions
d’associacions de pares d’alumnes de cen-
tres docents no universitaris.

La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, re-
guladora del dret a l’educació, garanteix la
llibertat d’associació dels pares d’alumnes
de centres docents i també la possibilitat
de promoure federacions i confederacions
d’associacions amb el procediment que
estableix la legislació vigent.

El Departament d’Ensenyament, dins el
reconeixement de les activitats que duen a
terme les federacions i confederacions d’as-
sociacions de pares d’alumnes en l’àmbit
territorial de Catalunya, creu oportú fomen-
tar aquests tipus d’actuacions mitjançant
l’atorgament dels ajuts que permetin les dis-
ponibilitats pressupostàries.

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 que atribueixen 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 l’article 93 del Decret legislatiu
9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, modificat per l’article 28 de
la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de me-
sures 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
l’atorgament de subvencions a federacions
i confederacions d’associacions de pares

d’alumnes de centres docents no universi-
taris de Catalunya que estiguin legalment
constituïdes.

Article 2. Aprovar les bases que han de
regir la convocatòria de concurs públic, que
es publiquen a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 3. Les subvencions, per un import
tota l  màxim de 23.400.000 pessetes
(140.636,83 euros) es faran efectives amb
càrrec al crèdit 06.02.480.03/9 del pressu-
post per al 1999, prorrogat per a l’any 2000,
d’acord amb el Decret 369/1999, de 27 de
desembre, de pròrroga dels pressupostos
de la Generalitat de Catalunya.

Article 4. Les subvencions esmentades 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 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, 24 de febrer de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Bases

—1 Són objecte de subvenció les despe-
ses que durant l’any 2000 siguin ocasiona-
des per la realització d’activitats o pel fun-
cionament de les federacions i confedera-
cions d’associacions de pares d’alumnes de
centres docents no universitaris.

—2 Les sol·licituds s’adreçaran al direc-
tor general d’Ordenació Educativa i es pre-
sentaran al Departament d’Ensenyament
(Via Augusta, 202, 08021 Barcelona), ja sigui
directament o bé per qualsevol dels mitjans
que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú (BOE núm.
285, de 27.11.1992).

Les sol·licituds que es lliurin a les oficines
de correus es presentaran en sobre obert
per tal que la sol·licitud sigui datada i sege-

llada pel funcionari de correus abans de ser
certificada.

—3 El termini de presentació de les sol·-
licituds serà d’un mes comptat a partir l’en-
demà de la data de publicació d’aquesta
Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

—4 Els beneficiaris hauran d’acreditar,
com a requisit, que l’entitat està legalment
constituïda, mitjançant el certificat del Re-
gistre d’associacions segons el qual hi cons-
ta inscrita.

—5 La sol·licitud haurà de contenir les da-
des següents:

Nom de l’entitat, NIF, adreça, telèfon, fax
i municipi.

Signatura de la persona que té la repre-
sentació de l’entitat amb indicació del seu
càrrec.

Referència a l’Ordre de convocatòria a
l’empara de la qual se sol·licita la subven-
ció.

Import que se sol·licita.
A aquesta sol·licitud caldrà adjuntar la do-

cumentació següent:
a) Nombre d’entitats que integren la fe-

deració o la confederació, amb indicació del
nombre de persones que hi estan associa-
des.

b) Pressupost detallat d’ingressos i des-
peses de l’entitat per al 2000.

c) Declaració jurada on es faci constar
que no s’ha percebut cap més subvenció
destinada a les activitats per a les quals se
sol·licita l’ajut. Cas contrari, cal detallar les
altres fonts de finançament de l’activitat.

d) Si l’import de la subvenció sol·licitada
és superior a 1.000.000 de pessetes cal
que el beneficiari aporti certificats acredi-
tatius d’estar al corrent de les seves obli-
gacions tributàries, tant estatals com au-
tonòmiques i de la Seguretat Social, i
declaració expressa de no tenir contret cap
deute per cap concepte amb l’Administra-
ció de la Generalitat i les seves entitats au-
tònomes.

e) En el supòsit que es demani una sub-
venció per a la realització d’activitats, des-
cripció de les activitats per a les quals se
sol·licita la subvenció.

Atès que la subvenció es concedirà per a
la realització d’activitats concretes, cal que
per a cadascuna de les activitats per a les
quals se sol·licita l’ajut s’especifiqui el se-
güent:

Nom de l’activitat.
Objectius que es pretenen assolir.
Destinataris.
Dates de la realització de l’activitat.
Pressupost clar i definit de l’activitat, amb

indicació de la previsió d’ingressos i despe-
ses desglossats per conceptes. No es po-
dran imputar costos propis per a la realitza-
ció d’activitats.

En el cas de sol·licitar ajut per a més d’una
activitat, indicar l’ordre de prioritat.

f) En el supòsit que se sol·liciti subvenció
per a despeses de funcionament, caldrà
detallar els costos propis per als quals se
sol·licita l’ajut:

Mà d’obra (sous, Seguretat Social, etc.).
Subministraments (aigua, llum, telèfon,

etc.).
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Lloguer.
Compra de material fungible.
Altres costos degudament especificats.
L’import de la subvenció estarà condici-

onat a les disponibilitats pressupostàries, i
es tindrà en compte la priorització indicada
en la sol·licitud, pel que fa a les activitats o
al funcionament.

—6 Per a la concessió de les subvenci-
ons es valoraran els aspectes següents:

Les actuacions que l’entitat realitzi tant a
favor de la formació dels pares d’alumnes
com del foment de l’esperit associatiu.

Les activitats adreçades a estimular la
participació dels pares en els òrgans de
govern dels centres.

L’organització d’activitats de formació i
d’informació a les associacions de pares
d’alumnes.

La realització d’activitats arreu de Ca-
talunya i en especial en sectors geogràfics
i de població amb escasses possibilitats
d’accedir-hi habitualment.

La utilització del català en les activitats
pròpies de l’entitat.

Les activitats que tinguin per objecte fo-
mentar i facilitar la integració escolar dels
alumnes amb necessitats educatives espe-
cials.

La infraestructura d’organització i serveis
de l’entitat.

—7 Es delega en el director general d’Or-
denació Educativa la competència per re-
soldre aquesta convocatòria i l’autoritza-
ció de la despesa corresponent, un cop
vista la proposta de la comissió avaluado-
ra, que estarà integrada per:

El subdirector general d’Ordenació Curri-
cular, que en serà el president.

La responsable de Gestió Econòmica de
Programes Educatius.

Un tècnic de la Direcció General d’Orde-
nació Educativa.

La cap de la Secció de Coordinació de
Programes Educatius, que actuarà de se-
cretària.

La comissió podrà demanar a les entitats
sol·licitants la documentació addicional i els
aclariments que consideri oportuns. La
manca de presentació de la documentació
requerida serà motiu d’exclusió de la con-
vocatòria.

En qualsevol cas, les sol·licituds presen-
tades s’entendran desestimades si no hi
recau resolució expressa en el termini de sis
mesos des de la presentació de les sol·-
licituds.

—8 Justificació de les subvencions
8.1 Les subvencions atorgades seran

notificades a les entitats beneficiàries, les
quals hauran d’acreditar, davant la Direc-
ció General d’Ordenació Educativa, abans
del 30 de setembre de 2000, que s’ha
realitzat l’activitat i que s’han complert els
requisits que determina la resolució de con-
cessió i que l’import de la subvenció s’ha
destinat a l’activitat per a la qual s’ha con-
cedit.

Contra la Resolució de notificació, que ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades podran interposar recurs con-
tenciós administratiu, davant la Sala Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de

Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la recep-
ció de la notificació, 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 notificació,
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.

8.2 La justificació cal presentar-la dins
el termini previst al punt 8.1. Si per motius
excepcionals no es pot fer dins d’aquest
termini se’n podrà sol·licitar una ampliació.
Aquesta sol·licitud s’haurà de fer per escrit,
i presentar-la abans que finalitzi el termini
previst al punt 8.1. En aquesta sol·licitud
s’han d’al·legar els motius que impedeixen
presentar la justificació dins el termini.

A la vista d’aquesta sol·licitud i en funció
dels motius al·legats, el director general d’Or-
denació Educativa podrà concedir l’amplia-
ció del termini per presentar la justificació.

8.3 La justificació haurà de contenir:
Escrit de tramesa, indicant la documen-

tació que s’adjunta.
Informe del president de l’entitat confor-

me la subvenció atorgada s’ha destinat a
la realització de les activitats per a les quals
s’ha concedit.

Relació numerada de la totalitat dels jus-
tificants de la despesa de l’activitat o acti-
vitats subvencionades, que s’hauran d’agru-
par en funció del conceptes indicats en el
pressupost que es va presentar al moment
de demanar la subvenció.

A aquesta relació caldrà adjuntar la tota-
litat dels justificants de la despesa o l’acti-
vitat, que han de cobrir l’import finançat.

Els justificants, les factures i els rebuts ori-
ginals han d’anar acompanyats de les foto-
còpies corresponents.

Cas que es justifiqui un import inferior a
la quantitat atorgada, l’import de la subven-
ció es reduirà per l’import no justificat cor-
rectament.

L’IVA dels justificants queda exclòs si el
beneficiari no és el consumidor final i en pot
fer la deducció corresponent.
—9 La Direcció General d’Ordenació Edu-
cativa podrà demanar tots els documents
justificatius que calgui per comprovar l’apli-
cació de la subvenció.

Excepcionalment, si es produeix qualse-
vol canvi en la destinació de la subvenció,
dins la mateixa finalitat, aquest canvi s’hau-
rà de comunicar a l’òrgan concedent el qual,
si s’escau, l’haurà d’autoritzar expressament
mitjançant la resolució corresponent.

Un cop justificada correctament la sub-
venció, es procedirà a tramitar la correspo-
nent ordre de pagament.

Les entitats que rebin una subvenció hau-
ran de fer pública la col·laboració del Depar-
tament d’Ensenyament en la documentació
que generin les activitats subvencionades.

—10 La inexactitud de les dades aporta-
des o l’incompliment per part dels benefici-
aris d’alguna de les obligacions que es de-
riven de la concessió de la subvenció podrà
donar lloc a la revocació de l’import atorgat.

Així mateix, els beneficiaris estaran obli-
gats a facilitar tota la informació requerida
pels òrgans de control de l’Administració.

(00.052.074)

ORDRE de 25 de febrer de 2000, de con-
vocatòria de concurs públic per a l’atorga-
ment d’ajuts destinats al f inançament
d’activitats d’associacions, federacions i
confederacions d’associacions d’alumnes
de centres docents no universitaris de
Catalunya.

La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, re-
guladora del dret a l’educació, garanteix la
llibertat d’associació dels alumnes de cen-
tres docents i també la possibilitat de pro-
moure federacions i confederacions d’asso-
ciacions d’acord amb el procediment que
estableix la legislació vigent.

El Departament d’Ensenyament, dins el
reconeixement de les activitats formatives i
informatives que duen a terme les associa-
cions, les federacions i les confederacions
d’associacions d’alumnes en l’àmbit terri-
torial de Catalunya, creu oportú fomentar
aquests tipus de tasques mitjançant l’ator-
gament dels ajuts que permetin les dispo-
nibilitats creditícies.

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 a l’article
12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i de 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 1. Convocar concurs públic per a
l’atorgament d’ajuts a associacions, fede-
racions i confederacions d’associacions
d’alumnes de centres docents no universi-
taris de Catalunya que estiguin legalment
constituïdes.

Article 2. Aprovar les bases que han de
regir la convocatòria de concurs públic que
es publiquen a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 3. Les subvencions per un import total
màxim de 4.900.000 pessetes (29.449,59
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euros) es faran efectives amb càrrec al crèdit
06.02.480.03/9 del pressupost de l’any 1999
prorrogat per a l’any 2000, d’acord amb el
Decret 369/1999, de 27 de desembre, sobre
pròrroga dels pressupostos de la Generalitat
de Catalunya per a l’any 2000.

Article 4. Les subvencions esmentades no
tenen caràcter recurrent.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa les persones interessades
poden interposar recurs contenciós admi-
nistratiu, davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
de conformitat amb el que preveu l’article
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan
que va dictar l’acte, en el termini d’un mes
de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, se-
gons 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 consi-
derin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 25 de febrer de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Bases

—1 Són objecte de subvenció les despe-
ses que durant l’any 2000 siguin ocasiona-
des per la realització d’activitats o pel fun-
cionament de les associacions, federacions
o confederacions d’associacions d’alumnes,
de centres docents no universitaris de
Catalunya.

—2 Les sol·licituds s’adreçaran al direc-
tor general d’Ordenació Educativa i es pre-
sentaran al Departament d’Ensenyament
(Via Augusta, 202, 08021 Barcelona), ja sigui
directament o bé per qualsevol dels mitjans
que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Les sol·licituds es podran presentar a les
oficines de correus en sobre obert per tal
que la sol·licitud sigui datada i segellada pel
funcionari de correus abans de ser certifi-
cada.

—3 El termini de presentació de les sol-
licituds serà d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la data de publicació d’aquesta Or-
dre al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

—4 Els beneficiaris hauran d’acreditar,
com a requisit, que l’entitat està legalment
constituïda per mitjà del certificat del Re-
gistre d’associacions segons el qual hi cons-
ta inscrita.

—5 La sol·licitud haurà de contenir les da-
des següents:

Nom de l’entitat, NIF, adreça, telèfon, fax
i municipi.

Signatura de la persona que té la repre-
sentació de l’entitat amb indicació del seu
càrrec.

Referència a l’ordre de convocatòria a
l’empara de la qual se sol·licita la subven-
ció.

Import que se sol·licita.
A aquesta sol·licitud caldrà adjuntar la do-

cumentació següent:
a) Nombre d’entitats que integren l’asso-

ciació, la federació o la confederació, amb
indicació del nombre de persones que hi
estan associades.

b) Declaració jurada on es faci constar
que no s’ha percebut cap més subvenció
destinada a les activitats per a les quals se
sol·licita l’ajut. En cas contrari, cal detallar
les altres fonts de finançament de l’activi-
tat.

c) Pressupost detallat d’ingressos i des-
peses de l’entitat per a l’any 2000.

d) Si l’import de la subvenció sol·licitada
és superior a 1.000.000 de pessetes cal que
el beneficiari aporti certificats acreditatius
d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries, tant estatals com autonòmiques
i de la Seguretat Social, i declaració expres-
sa de no tenir contret cap deute per cap
concepte amb l’Administració de la Gene-
ralitat i les seves entitats autònomes.

e) En el supòsit que es demani una sub-
venció per a la realització d’activitats, des-
cripció de les activitats per a les quals se
sol·licita la subvenció.

Atès que la subvenció es concedirà per a
la realització d’activitats concretes, cal que
per a cadascuna de les activitats per a les
quals se sol·licita l’ajut s’especifiqui el se-
güent:

Nom de l’activitat.
Objectius que es pretenen assolir.
Destinataris.
Dates de la realització de l’activitat.
Pressupost clar i definit de l’activitat, amb

indicació de la previsió d’ingressos i despe-
ses desglossats per conceptes. No es po-
dran imputar costos propis per a la realitza-
ció d’activitats.

En el cas de sol·licitar ajut per més d’una
activitat, indicar l’ordre de prioritat.

f) En el supòsit que se sol·liciti una sub-
venció per a despeses de funcionament,
caldrà detallar els costos propis per als quals
se sol·licita l’ajut:

Mà d’obra (sous, Seguretat Social, etc.).
Subministraments (aigua, llum, telèfon,

etc.).
Lloguer.
Compra de material fungible.
Altres costos degudament especificats.
L’import de la subvenció estarà condici-

onat a les disponibilitats pressupostàries, i
es tindrà en compte la priorització indicada
a la sol·licitud, pel que fa a les activitats o
al funcionament.

—6 Per a la concessió de les subvenci-
ons es valoraran els aspectes següents:

Les actuacions que l’entitat realitzi tant a
favor de la formació dels alumnes com del
foment de l’esperit associatiu.

Les activitats adreçades a estimular la
participació dels alumnes en els òrgans de
govern dels centres.

En el cas de federacions i confederaci-
ons, les activitats d’informació a les associ-
acions.

L’organització d’activitats de formació i
d’informació a les associacions d’alumnes.

La realització d’activitats arreu de Cata-
lunya, i en especial, en sectors geogràfics i
de població amb escasses possibilitats
d’accedir-hi habitualment.

La utilització del català en les activitats
pròpies de l’entitat.

Les activitats que tinguin per objecte fo-
mentar i facilitar la integració escolar dels
alumnes amb necessitats educatives espe-
cials.

La infrastructura d’organització i serveis
de l’entitat.

—7 Es delega en el director general d’Or-
denació Educativa la competència per re-
soldre aquesta convocatòria i l’autoritza-
ció de la despesa corresponent, un cop
vista la proposta de la comissió avaluado-
ra, que estarà integrada per:

El subdirector general d’Ordenació Curri-
cular, que en serà el president.

La responsable de Gestió Econòmica de
Programes Educatius.

Un tècnic o tècnica de la Direcció Gene-
ral d’Ordenació Educativa.

La cap de la Secció de Coordinació de
Programes Educatius, que actuarà de se-
cretària.

La comissió podrà demanar a les entitats
sol·licitants la documentació addicional i els
aclariments que consideri oportuns. La
manca de presentació de la documentació
requerida serà motiu d’exclusió de la con-
vocatòria.

En qualsevol cas, les sol·licituds presen-
tades s’entendran desestimades si no hi
recau resolució expressa en el termini de sis
mesos des de la presentació de les sol·-
licituds.

—8 Justificació de les subvencions:
8.1 Les subvencions atorgades seran no-

tificades a les entitats beneficiàries, les quals
hauran d’acreditar, davant la Direcció Gene-
ral d’Ordenació Educativa, abans del 30 de
setembre de 2000, que s’ha realitzat l’acti-
vitat i que s’han complert els requisits que
determina la resolució de concessió i que
l’import de la subvenció s’ha destinat a l’ac-
tivitat per a la qual s’ha concedit.

Contra aquesta resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades podran 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 re-
cepció de la notificació, de conformitat amb
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció 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
de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, se-
gons 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 consi-
derin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

8.2 La justificació cal presentar-la dins
el termini previst al punt 8.1. Si per motius
excepcionals no es pot fer dins d’aquest
termini se’n podrà sol·licitar una ampliació.
Aquesta sol·licitud s’haurà de fer per escrit,
i presentar-la abans que finalitzi el termini
previst al punt 8.1. En aquesta sol·licitud
s’han d’al·legar els motius que impedeixen
presentar la justificació dins el termini.

A la vista d’aquesta sol·licitud i en funció
dels motius al·legats el director general d’Or-
denació Educativa podrà concedir l’amplia-
ció del termini per presentar la justificació.

8.3 La justificació haurà de contenir:
Escrit de tramesa, indicant la documen-

tació que s’adjunta.
Informe del president de l’entitat confor-

me la subvenció atorgada s’ha destinat a
la realització de les activitats per a les quals
s’ha concedit.

Relació numerada de la totalitat dels jus-
tificants de la despesa de l’activitat o ac-
t iv itats subvencionades, que s’hauran
d’agrupar en funció del conceptes indicats
en el pressupost que es va presentar al
moment de demanar la subvenció.

A aquesta relació caldrà adjuntar la tota-
litat dels justificants de la despesa o l’acti-
vitat, que han de cobrir l’import finançat.

Els justificants, factures i rebuts originals
han d’anar acompanyats de les fotocòpies
corresponents.

Cas que es justifiqui un import inferior a
la quantitat atorgada, l’import de la sub-
venció es reduirà per l’import no justificat
correctament.

L’IVA dels justificants queda exclòs si el
beneficiari no és el consumidor final i en pot
fer la deducció corresponent.

—9 La Direcció General d’Ordenació Edu-
cativa podrà demanar tots els documents
justificatius que calgui per comprovar l’apli-
cació de la subvenció.

Excepcionalment, si es produeix qualse-
vol canvi en la destinació de la subvenció,
dins la mateixa finalitat, aquest canvi s’hau-
rà de comunicar a l’òrgan que concedeix la
subvenció, el qual, si s’escau, l’haurà d’au-
toritzar expressament mitjançant la resolu-
ció corresponent.

Un cop justificada correctament la sub-
venció, es procedirà a tramitar la correspo-
nent ordre de pagament.

Les entitats que rebin una subvenció hau-
ran de fer pública la col·laboració del Depar-
tament d’Ensenyament en la documentació
que generin les activitats subvencionades.

—10 La inexactitud de les dades aporta-
des o l’incompliment per part dels benefici-
aris d’alguna de les obligacions que es
deriven de la concessió de la subvenció
podrà donar lloc a la revocació de l’import
atorgat.

Així mateix, els beneficiaris estaran obli-
gats a facilitar tota la informació requerida
pels òrgans de control de l’Administració.

(00.055.022)

ORDRE de 25 de febrer de 2000, de con-
vocatòria de concurs públic per a l’atorga-
ment de subvencions a entitats que duen a
terme activitats a favor de persones dismi-
nuïdes en edat escolar.

Dins el camp del moviment associatiu hi
ha diverses entitats sense ànim de lucre que
tenen per objecte l’atenció i la promoció de
persones disminuïdes per mitjà de tota mena
d’activitats, entre les quals hi ha actuacions
que van adreçades no només als alumnes
amb necessitats educatives especials per
causes d’ordre psíquic, físic o sensorial, sinó
també als seus pares i familiars i a la societat
en general.

Amb aquest darrer objectiu, les entitats
pro persones disminuïdes, les associacions
de pares d’alumnes dels centres d’educa-
ció especial i dels centres experimentals de
règim especial que escolaritzen alumnes
amb discapacitats greus, duen a terme pro-
grames i activitats ben diferents dels adre-
çats a l’escolarització o rehabilitació dels
infants i adolescents disminuïts, les quals,
d’altra banda, ja disposen de fonts de finan-
çament pròpies.

Es tracta, doncs, d’unes activitats adre-
çades als pares, familiars i socis en general
d’aquestes entitats i associacions, que te-
nen com a finalitat la potenciació de la vida
associativa, com poden ser l’organització de
seminaris i congressos, la informació i la
formació dels pares i familiars, la promoció
de campanyes de sensibilització ciutadana
per afavorir la integració escolar dels dismi-
nuïts i els intercanvis amb altres entitats
nacionals, estatals o internacionals.

En el cas de les associacions de pares
d’alumnes dels centres d’educació especi-
al i dels centres experimentals de règim
especial que tenen alumnes amb discapa-
citats greus, també cal preveure aquelles
actuacions que tinguin com a objectiu el
foment i la potenciació de la participació
activa dels pares tant en els òrgans de
govern dels centres i en el disseny de les
adequacions curriculars de cada alumne, el
seu seguiment i avaluació, com en la vida
dels centres en general.

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 a l’article
12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’administració de la Generalitat de
Catalunya, i de 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 1. Convocar concurs públic per a
l’atorgament de subvencions a entitats sen-
se ànim de lucre legalment constituïdes que
tinguin per objecte l’atenció a persones dis-
minuïdes en edat escolar i també a les as-
sociacions de pares d’alumnes de centres
d’educació especial, i de centres experimen-
tals de règim especial que escolaritzen alum-
nes amb discapacitats greus en règim d’in-
tegració, públics i privats de Catalunya.

Article 2. Aprovar les bases que han de
regir la convocatòria de concurs públic que
es publiquen a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 3. 3.1 Les subvencions per un
import total màxim de 28.000.000 de pes-
setes (168.283,39 euros) es faran efecti-
ves amb càrrec al crèdit 06.02.480.02/2 del
pressupost de l’any 1999 prorrogat per a
l’any 2000, d’acord amb el Decret 369/
1999, de 27 de desembre, sobre pròrroga
dels pressupostos de la Generalitat de
Catalunya.

3.2 Les subvencions esmentades no
tenen caràcter recurrent.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessats
poden interposar recurs contenciós admi-
nistratiu, davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la seva publi-
cació 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 de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, se-
gons 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 considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 25 de febrer de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Bases

—1 Són objecte de subvenció les despe-
ses ocasionades per la realització de les
activitats i els programes que les entitats,
esmentades a l’article 1 d’aquesta Ordre,
organitzin durant l’any 2000, adreçats als
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alumnes disminuïts en edat d’escolaritza-
ció obligatòria o als seus familiars.

S’exclouen d’aquesta convocatòria les
activitats subvencionades pel Departament
d’Ensenyament per via de concert; els ajuts
de transport o menjador, qualsevol activitat
pròpia d’un centre d’educació especial; els
tractaments o les rehabilitacions dels alum-
nes amb necessitats educatives especials,
les activitats d’oci, lleure i esport adreça-
des als alumnes dels centres, la formació
ocupacional i les despeses de funcionament
de l’entitat.

Les associacions de pares d’alumnes es-
mentades a l’article 1 d’aquesta Ordre,
constituïdes a l’empara del Decret 202/
1987, de 19 de maig (DOGC núm. 854, de
19.6.1987), pel qual es regulen les associ-
acions de pares d’alumnes, podran sol·licitar
també ajuts per contribuir en les despeses
de funcionament de l’entitat.

—2 Les sol·licituds s’adreçaran al direc-
tor general d’Ordenació Educativa i es pre-
sentaran al Departament d’Ensenyament
(Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona),
ja sigui directament o bé per qualsevol dels
mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Les sol·licituds es podran presentar a les
oficines de correus en sobre obert per tal que
la sol-licitud sigui datada i segellada pel fun-
cionari de correus abans de ser certificada.

—3 El termini de presentació de les sol·-
licituds serà d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la data de publicació d’aquesta Or-
dre al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

—4 Els beneficiaris hauran d’acreditar,
com a requisit, que l’entitat està legalment
constituïda per mitjà del certificat del Re-
gistre corresponent. A més a més, cal apor-
tar còpia dels estatuts on consti com a
objecte de l’entitat l’atenció a persones dis-
minuïdes, o bé la condició d’associació de
pares d’alumnes d’un centre d’educació es-
pecial, o d’un centre docent experimental
de règim especial amb alumnes discapaci-
tats greus en règim d’integració.

—5 La sol·licitud haurà de contenir les da-
des següents:

Nom de l’entitat, NIF, adreça, telèfon, fax
i municipi.

Signatura de la persona que té la repre-
sentació de l’entitat amb indicació del seu
càrrec.

Referència a l’ordre de convocatòria a
l’empara de la qual se sol·licita la subven-
ció.

Import que se sol·licita.
A aquesta sol·licitud caldrà adjuntar la do-

cumentació següent:
a) Declaració on es faci constar que no

s’ha percebut cap més subvenció destina-
da a les activitats per a les quals se sol·-
licita l’ajut. En cas contrari, cal detallar les
altres fonts de finançament de l’activitat.

b) Pressupost detallat d’ingressos i des-
peses de l’entitat per al 2000.

c) Si l’import de la subvenció sol·licitada
és superior a 1.000.000 de pessetes cal que

el beneficiari aporti certificats acreditatius
d’estar al corrent de  les seves obligacions
tributàries, tan estatals com autonòmiques i
de la Seguretat Social, i declaració expressa
de no tenir contret cap deute per cap con-
cepte amb l’Administració de la Generalitat
i les seves entitats autònomes.

d) En el supòsit que es demani una sub-
venció per a la realització de diferents acti-
vitats, descripció de les activitats per a les
quals se sol·licita la subvenció.

Atès que la subvenció es concedirà per a
la realització d’activitats concretes, cal que
per a cadascuna de les activitats per a les
quals se sol·licita l’ajut s’especifiqui el se-
güent:

Nom de l’activitat.
Objectius que es pretenen assolir.
Destinataris.
Dates de la realització de l’activitat.
Pressupost clar i definit de l’activitat, amb

indicació de la previsió d’ingressos i despe-
ses desglossats per conceptes. No es po-
dran imputar costos propis per a la realitza-
ció d’activitats.

En el cas que se sol·liciti ajut per més
d’una activitat, indicar l’ordre de prioritat.

e) En el supòsit que se sol·liciti subven-
ció per a despeses de funcionament, cal-
drà detallar els costos propis per als quals
se sol·licita l’ajut:

Mà d’obra (sous, Seguretat Social, etc.).
Subministraments (aigua, llum, telèfon,

etc.).
Lloguer.
Compra de material fungible.
Altres costos degudament especificats.
L’import de la subvenció estarà condici-

onat a les disponibilitats pressupostàries, i
es tindrà en compte la priorització indicada
a la sol·licitud, pel que fa a les activitats o
al funcionament.

—6 Per a la concessió de les subvenci-
ons es valoraran els aspectes següents:

Les activitats que tinguin per objecte fo-
mentar i facilitar la integració escolar dels
alumnes amb necessitats educatives espe-
cials.

Les actuacions que l’entitat realitzi tant a
favor de la formació dels pares d’alumnes
com del foment de l’esperit associatiu.

Les actuacions adreçades a sensibilitzar
la societat per afavorir la integració escolar
dels disminuïts.

L’organització de seminaris, congressos,
jornades, etc., adreçats a les persones dis-
minuïdes, als seus familiars i a la societat
en general, que tinguin per objectiu la in-
formació i la sensibilització sobre la inte-
gració escolar dels disminuïts.

L’organització d’activitats de formació i
d’informació a les associacions de pares
d’alumnes.

Les activitats adreçades a estimular la
participació dels pares en els òrgans de
govern dels centres.

La infraestructura d’organització i serveis
de l’entitat.

—7 Es delega en el director general d’Or-
denació Educativa la competència per re-
soldre aquesta convocatòria i l’autorització
de la despesa corresponent, a proposta de
la comissió avaluadora, que estarà integra-
da per:

El subdirector general d’Ordenació Curri-
cular, que en serà el president.

La cap del Servei de Gestió de Progra-
mes Educatius.

La responsable de Gestió Econòmica de
Programes Educatius.

Un tècnic de la Direcció General d’Orde-
nació Educativa.

La cap de la Secció de Coordinació de
Programes Educatius, que actuarà de se-
cretària.

La comissió podrà demanar a les entitats
sol·licitants la documentació addicional i els
aclariments que consideri oportuns. La
manca de presentació de la documentació
requerida serà motiu d’exclusió de la con-
vocatòria.

En qualsevol cas, les sol·licituds presen-
tades s’entendran desestimades si no hi
recau resolució expressa en el termini de sis
mesos des de la presentació de les sol·-
licituds.

—8 Justificació de les subvencions
8.1 Les subvencions atorgades seran no-

tificades a les entitats beneficiàries, les quals
hauran d’acreditar, davant la Direcció Gene-
ral d’Ordenació Educativa, abans del 30 de
setembre de 2000, que s’ha realitzat l’acti-
vitat i que s’han complert els requisits que
determina la resolució de concessió i que
l’import de la subvenció s’ha destinat a l’ac-
tivitat per a la qual s’ha concedit.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades podran 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 recep-
ció de la notificació, 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 con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes de l’en-
demà 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 proce-
diment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.

8.2 La justificació cal presentar-la dins
el termini previst al punt 8.1. Si per motius
excepcionals no es pot fer dins d’aquest
termini se’n podrà sol·licitar una ampliació.
Aquesta sol·licitud s’haurà de fer per escrit,
i presentar-la abans que finalitzi el termini
previst al punt 8.1. En aquesta sol·licitud
s’han d’al·legar els motius que impedeixen
presentar la justificació dins el termini.

A la vista d’aquesta sol·licitud i en funció
dels motius al·legats el director general d’Or-
denació Educativa podrà concedir l’amplia-
ció del termini per presentar la justificació.

8.3 La justificació haurà de contenir:
Escrit de tramesa, indicant la documen-

tació que s’adjunta.
Informe del president de l’entitat confor-

me la subvenció atorgada s’ha destinat a
la realització de les activitats per a les quals
s’ha concedit.
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Relació numerada de la totalitat dels jus-
tificants de la despesa de l’activitat o ac-
t iv itats subvencionades, que s’hauran
d’agrupar en funció del conceptes indicats
en el pressupost que es va presentar al
moment de demanar la subvenció.

A aquesta relació caldrà adjuntar la tota-
litat dels justificants de la despesa o l’acti-
vitat que han de cobrir l’import finançat.

Els justificants, factures i rebuts originals,
han d’anar acompanyats de les fotocòpies
corresponents.

En el cas que es justifiqui un import infe-
rior a la quantitat atorgada, l’import de la
subvenció es reduirà per l’import no justifi-
cat correctament.

L’IVA dels justificants queda exclòs si el
beneficiari no és el consumidor final i en pot
fer la deducció corresponent.

—9 La Direcció General d’Ordenació Edu-
cativa podrà demanar tots els documents
justificatius que calgui per comprovar l’apli-
cació de la subvenció.

Excepcionalment, si es produeix qualse-
vol canvi en la destinació de la subvenció,
dins la mateixa finalitat, aquest canvi s’hau-
rà de comunicar a l’òrgan concedent el qual,
si s’escau, l’ haurà d’autoritzar expressa-
ment mitjançant la resolució corresponent.

Un cop justificada correctament la sub-
venció, es procedirà a tramitar la correspo-
nent ordre de pagament.

Les entitats que rebin una subvenció hau-
ran de fer pública la col·laboració del Depar-
tament d’Ensenyament en la documentació
que generin les activitats subvencionades.

—10 La inexactitud de les dades aporta-
des o l’incompliment per part dels benefici-
aris d’alguna de les obligacions que es
deriven de la concessió de la subvenció
podrà donar lloc a la revocació de l’import
atorgat.

Així mateix, els beneficiaris estaran obli-
gats a facilitar tota la informació requerida
pels òrgans de control de l’Administració.

(00.055.019)

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Llefià, de Badalona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Llefià, de Badalona, en
petició d’autorització de trasllat de locals i
autorització d’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà i de
grau superior, 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 55/1994, de 8

de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desen-
volupen determinats aspectes de l’ordena-
ció de la formació professional a l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Llefià, de Badalona, en els termes que s’es-
pecifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 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 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, 15 de febrer de 2000

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

M. Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)

ANNEX

Delegació territorial Barcelona II
(comarques).

Comarca del Barcelonès

Municipi: Badalona.
Localitat: Badalona.
Núm. de codi: 08000712.
Denominació: Llefià.
Adreça: c. Mallorca, 14.
Titular: Centro de Formación Profesional
Llefià, SA.
NIF: A58114950.

S’autoritza el trasllat de locals al carrer
Europa, núm. 2 i 2 bis (amb accés pel car-
rer Sèquia, 1A i 1B).

S’autoritza l’extinció dels ensenyaments
de formació professional de primer i segon
grau amb efectes a partir de la fi del curs
1999-2000.

S’autoritza la reducció d’un grup del ci-
cle formatiu d’equips electrònics de consum
i de dos grups del cicle formatiu d’equips i
instal·lacions electrotècniques de la família
d’electricitat i electrònica dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà, amb
efectes a partir de l’inici del curs 1999-2000.

S’adequa la capacitat màxima autoritza-
da dels ensenyaments de formació profes-
sional de grau mitjà de la família d’electri-
citat i electrònica, amb efectes a partir de
l’inici del curs 1999-2000.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau superior,
amb efectes a partir de l’inici del curs 1999-
2000.

Composició del centre a l’inici del curs
1999-2000

Autorització d’obertura.

Formació professional de grau mitjà:
Família electricitat i electrònica
Cicle formatiu d’equips electrònics de

consum, amb 2 grups amb capacitat per a
40 llocs escolars.

Cicle formatiu d’equips i instal·lacions
electrotècniques, amb 2 grups amb capa-
citat per a 40 llocs escolars.

En cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars.

Formació professional de grau superior:
Família electricitat i electrònica
Cicle formatiu de sistemes de telecomu-

nicació i informàtics, amb 2 grups amb
capacitat per a 40 llocs escolars.

Cicle formatiu d’instal·lacions electrotèc-
niques, amb 2 grups amb capacitat per a
40 llocs escolars.

En cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars.

Formació professional: segon grau homo-
logat, en funcionament el tercer curs de la
branca electricitat i electrònica, especialitat
electrònica industrial.

Aquests ensenyaments quedaran supri-
mits a la fi del curs 1999-2000.

(00.046.014)

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2000, per
la qual es dóna publicitat a diverses sub-
vencions concedides pel Departament d’En-
senyament.

Atès el que disposa l’article 94.7 del
Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de fi-
nances públiques de Catalunya, modificat
per la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de
mesures administratives, fiscals i d’adapta-
ció a l’euro, sobre la publicació al DOGC de
les subvencions innominades o genèriques
concedides pels departaments de la Gene-
ralitat a l’empara de l’article 94.4 d’aquest
Decret legislatiu;

Fent ús de les atribucions que m’atorga
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:

Donar publicitat a diverses subvencions
concedides pel Departament d’Ensenya-
ment durant el quart trimestre de 1999, que
es detallen a l’annex d’aquesta Resolució,
de conformitat amb l’article 94.7 del De-
cret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de fi-
nances públiques de Catalunya, modificat
per la Llei 25/1998, de 31 de desembre,
de mesures admin ist rat ives,  f isca ls  i
d’adaptació a l’euro.
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Núm. 808

Barcelona, 23 de febrer de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Entitat: Federació d’Entitats per a l’Ensenya-
ment de les Matemàtiques a Catalunya.
Objecte: elaboració del fulletó informatiu del
Congrés “Any 2000, any mundial de les ma-
temàtiques”.
Import: 400.000 ptes. (2.404,05 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Fundació Save the Children.
Objecte: elaboració i difusió del tríptic infor-
matiu del programa d’Atenció Socioeduca-
tiva Domiciliària.
Import: 130.000 ptes. (781,32 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Conjunt Orquestral “Camerata XXI”.
Objecte: enregistrament i edició d’un disc
compacte.
Import: 400.000 ptes. (2.404,05 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Escolania de Montserrat, de Mo-
nistrol de Montserrat.
Objecte: escolarització d’alumnes al centre
durant el curs 1998-99.
Import: 11.924.352 ptes. (71.666,8 euros).
Aplicació pressupostària: 06.04.480.01/9.

Entitat: Monestir de la Mare de Déu de Mont-
serrat, de Monistrol de Montserrat.
Objecte: impartició d’ensenyaments de mú-
sica.
Import: 11.000.000 de ptes. (66.111,33
euros).
Aplicació pressupostària: 06.04.480.04/8.

Entitat: Universitat Politècnica de Catalunya.
Objecte: 5è Simposi sobre l’Ensenyament
de les Ciències de la Naturalesa.
Import: 1.500.000 ptes. (9.015,18 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Associació Conservatori Superior de
Música del Liceu-Conservatori de Catalunya.
Objecte: impartició del grau mitjà de música.
Import: 4.000.000 de ptes. (24.040,48 eu-
ros).
Aplicació pressupostària: 06.04.480.04/8.

Entitat: Universitat Politècnica de Catalunya.
Objecte: activitats de formació del profes-
sorat no universitari durant el curs 1998-99.
Import: 104.035.801 ptes. (625.267,76
euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.440.01/2.

Entitat: Federació d’Associacions de Pares
d’Escoles Lliures (FAPEL) i Confederació
Cristiana d’Associacions de Pares d’Alum-
nes de Catalunya.
Objecte: difusió i promoció de la participa-
ció dels pares als òrgans de govern dels
centres docents.
Import: 970.000 ptes. (5.829,82 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.03/9.

Entitat: Institució Balmes.
Objecte: difusió del Primer Encuentro Esta-
tal de Estimulación Basal.
Import: 60.000 ptes. (360,61 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Associació Acció Escolar del Con-
grés de Cultura Catalana.

Objecte: campanya El país a l’escola i joc
de cartes Joc de les famílies dels Països
Catalans.
Import: 4.000.000 de ptes. (24.040,48 eu-
ros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Associació Aula Maria Rúbies.
Objecte: cicle de conferències sobre la his-
tòria contemporània del nostre país en l’àm-
bit pedagògic.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Federació de Cors Clavé.
Objecte: publicació Clavé al Cor i edició del
disc compacte Peces corals de Josep
Anselm Calvé.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Llar d’Infants Mainada, Comte Sal-
vatierra, SL.
Objecte: lloguer d’un local per realitzar la
conferència sobre “Com rebre una estimula-
ció adequada de 0 a 6 anys”.
Import: 100.000 ptes. (601,012 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Federació Catalana d’Esports d’Hi-
vern.
Objecte: 1a Campanya de Promoció d’Es-
quí Escolar.
Import: 150.000 ptes. (901,52 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

(00.053.151)

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2000, per
la qual s’atribueix una nova denominació
específica a diversos centres docents pú-
blics.

D’acord amb la sol·licitud presentada pels
òrgans de govern corresponents dels cen-
tres d’educació secundària, per atribuir una
nova denominació específica, es van instruir
els expedients corresponents.

Atès que s’ha comprovat als expedients
esmentats que els centres compleixen els
requisits que exigeix l’article 5 de l’annex 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,

Resolc:

Atribuir als centres docents públics que
figuren a l’annex d’aquesta Resolució les de-
nominacions específiques que s’hi detallen.

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 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, 28 de febrer de 2000

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

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

Delegació territorial de Tarragona

Comarca: Alt Camp.
Municipi: Alcover.
Unitat de població: Alcover.
Codi de centre: 43009497.
Adreça: c. Rodes, s/n.
Denominació genèrica: secció d’educació
secundària.
Denominació específica actual: d’Alcover.
Nova denominació específica: Fonts del Glo-
rieta.

Delegació territorial de Barcelona II
(comarques)

Comarca: Bages.
Municipi: Santpedor.
Unitat de població: Santpedor.
Codi de centre: 08053111.
Adreça: c. del Convent, s/n.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Denominació específica actual: de Sant-
pedor.
Nova denominació específica: d’Auro.

(00.046.060)

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2000, per
la qual s’autoritza l’obertura del centre do-
cent privat La Carbonereta, de Montblanc.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat La Carbonereta, de
Montblanc, 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 que
exigeix 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
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments de règim general no
universitaris, i el Decret 55/1994, de 8 de
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març, sobre el règim d’autorització dels cen-
tres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat La Carbonereta, de Montblanc, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’a-
questa 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 Diari Oficil 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 Diari Oficil 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.

Tarragona, 24 de febrer de 2000

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

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

Comarca de la Conca de Barberà

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Montblanc.
Localitat: Montblanc.
Núm. de codi: 43009591.
Denominació: La Carbonereta.
Adreça: c. del Casal, s/n.
Titular: Maria del Mar Mateu Cases.
NIF: 39681458H.

Autorització d’obertura del centre docent
privat La Carbonereta de Montblanc, amb
efectes a partir del curs 1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil primer cicle: 3 unitats
de llar d’infants, amb capacitat per a 41
llocs escolars.

(00.041.005)

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Sant Josep, de Tortosa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Sant Josep, de Tortosa,
en petició d’autorització d’obertura de l’eta-
pa d’educació secundària obligatòria i de
reducció d’unitats en els nivells d’educació
infantil i primària, 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’obertura de l’etapa d’edu-
cació secundària obligatòria, i la reducció
d’unitats en els nivells d’educació infantil i
primària del centre docent privat Sant
Josep, de Tortosa, en els termes que s’es-
pecifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 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 consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficil de la Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que dispo-
sen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999 de 13 de gener.

Tarragona, 25 de febrer de 2000

P. D. (Resolució de 10.5.1999,
DOGC 2904 de 7.6.1999)

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

Comarca del Baix Ebre

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Tortosa.
Localitat: Tortosa.
Núm. de codi: 43004323.
Denominació: Sant Josep.
Adreça: c. Callao, núm. 6.
Titular: Germandat de Sacerdots Operaris
Diocesans.
NIF: Q2800106C.

Autorització de reducció de 10 unitats en
el nivell d’educació primària amb capacitat
per a 250 llocs escolars, i d’1 unitat en el
nivell d’educació infantil amb capacitat per

a 25 llocs escolars, amb efectes a partir de
la fi del curs escolar 1998-99.

Autorització d’obertura de l’etapa d’edu-
cació secundària obligatòria amb 4 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars, i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars, amb
efectes a partir de l’inici del curs escolar
1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil:
3 unitats de parvulari amb capacitat per

a 75 llocs escolars.
Educació primària:
6 unitats amb capacitat per a 150 llocs

escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars.

(00.041.117)

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Mare de Déu del Lledó, de Valls.

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 Mare de Déu
del Lledó, de Valls, en petició de canvi de
titularitat, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

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 la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Mare de Déu del Lledó, de Valls, per canvi
de titularitat, en els termes que s’especifi-
quen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets del concert educatiu
subscrit amb el titular anterior. En conse-
qüència, la corresponent delegació territo-
rial del Departament d’Ensenyament efec-
tuarà els tràmits necessaris per incloure les
modificacions escaients en els documents
administratius corresponents.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
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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.

Tarragona, 28 de febrer de 2000

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

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

Comarca de l’Alt Camp

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Valls.
Localitat: Valls.
Núm. de codi: 43004591.
Denominació: Mare de Déu del Lledó.
Adreça: c. Santa Joaquima de Vedruna, 2.
Titular: Germanes Carmelites de la Caritat.
NIF: Q4300005H.

S’autoritza el canvi de titularitat que
passa a ser de Fundació cultural privada
Mare de Déu del Lledó, NIF: G43564905,
amb efectes a partir del dia 1 del mes
següent de la publicació d’aquesta Reso-
lució.

Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de llar d’infants
amb capacitat per a 41 llocs escolars i 3
unitats de parvulari amb capacitat per a 75
llocs escolars.

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars.

(00.046.059)

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Roig, de Tarragona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Roig, de Tarragona, en
petició de canvi de titularitat, 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 la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Roig, de Tarragona, per canvi de titularitat,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets del concert educatiu
subscrit amb el titular anterior. En conse-
qüència, la corresponent delegació territo-
rial del Departament d’Ensenyament efec-
tuarà els tràmits necessaris per incloure les
modificacions escaients en els documents
administratius corresponents.

—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 consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Tarragona, 28 de febrer de 2000

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

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

Comarca del Tarragonès

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Tarragona.
Localitat: Tarragona.
Núm. de codi: 43003410.
Denominació: Roig.
Adreça: c. Cristòfor Colom, 9.
Titular: Roig Güell, Joan.
NIF: 39560224V.

S’autoritza el canvi de titularitat que pas-
sa a ser María del Carmen Roig Cucurull,
amb efectes a partir del dia 21.8.1999.

Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 75 llocs escolars.

Educació primària: 8 unitats amb capaci-
tat per a 200 llocs escolars.
Educació secundària:

Educació secundària obligatòria: 2 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars.

(00.046.058)

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: 0007/2000.

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

les dependències de l’IES Mare de Déu de
la Mercè, a Barcelona.

b) Termini d’execució: de l’1 de maig al
31 de desembre de 2000.

—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: 4.300.000 ptes. (IVA inclòs),

equivalent a 25.843,52 euros.

—5 Garanties
Provisional: 86.000 ptes., equivalent a

516,87 euros amb possibilitat de ser dispen-
sada si s’acredita la classificació requerida.

Definitiva: 172.000 ptes., equivalent a
1.033,74 euros.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup III, subgrup 2, catego-

ria A. La seva presentació es potestativa a
efectes de dispesa de la garantia provisio-
nal exigida i de la acreditació de la solvèn-
cia econòmica, financera i tècnica de l’em-
presa.

—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 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.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies natu-

rals comptats des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa cons-
tar 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 7
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’imposi-
ció 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.
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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: set dies després de l’acabament

del termini de presentació de les proposici-
ons. Si el dia d’obertura de proposicions és
dissabte o dia festiu, el termini es prorroga-
rà automàticament fins el dia següent 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.

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

Barcelona, 28 de febrer de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.055.064)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de consultoria i assistèn-
cia.

—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: 0465/2000.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: aplicació d’ins-

truments d’avaluació de l’anglès als alum-
nes de 2n curs de batxillerat.

b) Termini d’execució: des de la data
d’adjudicació fins al 30 d’abril de 2000.

—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: 8.500.000 ptes., IVA inclòs,

equivalent a 51.086,03 euros.

—5 Garanties
Provisional: 170.000 ptes., equivalent a

1.021,72 euros, amb possibilitat de ser dis-
pensada si s’acredita la classificació reque-
rida.

Definitiva: 340.000 ptes., equivalent a
2.043,44 euros.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup I, subgrup 4, catego-

ria A. La seva presentació és potestativa i
únicament a efectes de dispesa 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 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.

—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 Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Es fa constar que
si l’últim dia del termini és festiu, la presen-
tació 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 dele-
gacions territorials del Departament d’Ense-
nyament.

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 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.

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

Barcelona, 3 de març de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.066.005)

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2000, de
modificació de la Resolució de 9 de setem-
bre de 1999, per la qual s’aprova i es fa
pública la llista de concessió d’ajuts econò-
mics del Fons d’acció social per al per-
sonal funcionari docent no universitari de-
pendent de l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya, corresponents a l’any
1998.

Per la Resolució de 9 de setembre de
1999 (Full de Disposicions i Actes Adminis-
tratius del Departament d’Ensenyament,
núm. 784, setembre 1999) es van atorgar
ajuts al personal docent no universitari.

A l’empara del que disposa l’article 105
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
es considera procedent modificar l’annex
de la Resolució de 9 de setembre esmen-
tada.

A proposta de la Comissió d’Acció Social
del personal docent no universitari (CASD)
i de conformitat amb el que disposa la base
general 11 de la Resolució de 15 de gener
de 1999 (DOGC núm. 2818, de 2 de febrer
de 1999), de convocatòria per a la conces-
sió dels ajuts del Fons d’acció social per al
personal funcionari docent no universitari
dependent de l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya, corresponent a l’any
1998,

Resolc:

Es modifica l’annex de la Resolució de 9
de setembre de 1999, en el sentit que s’es-
pecifica a l’annex d’aquesta disposició.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
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 “Full de Disposicions i
Actes Administratius del Departament d’En-
senyament”, 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 més
de l’endemà de la seva publicació al “Full
de Disposicions i Actes Administratius del
Departament d’Ensenyament”, segons el
que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rè-
gim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, mo-
dificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 7 de març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
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ANNEX

D=Dies de servei; N=Nombre; Imp. Pta./Eur.=Import brut en PTA/Euros

NIF Cognoms i nom D Ajut N Imp.Pta. Imp.Eur.
Delegació territorial: Barcelona-I Ciutat

A la pàgina 1694, on diu:
040836653 S ABILLA BENABARRE , VICENTE 360 Aj. estudis universitaris 1

Hi manca declaració IRPF 1997
Hi manca fotocòpia del llibre de família

Ha de dir:
040836653 S ABILLA BENABARRE , VICENTE 360 Aj. estudis universitaris 1 22207 133,47

A la pàgina 1700, on diu:
046213222 N BLANCAFORT COSTAS , ROSA MARIA 360 Aj.disminuïts 66% 1

Hi manca llibre família o equivalent
Hi manquen dades cònjuge

Aj. ortodòncia 150.000 1
Hi manca llibre de família o equivalent

Ha de dir:
046213222 N BLANCAFORT COSTAS , ROSA MARIA 360 Aj.disminuïts 66% 1 100000 601,01

Aj. ortodòncia 150.000 1 38328 228,38

A la pàgina 1703, on diu:
035038254 P CAMPO VIDAL , MA.TERESA 360 Aj. llar d’infants 11

Factura o rebut sense CIF/NIF
Ha de dir:
035038254 P CAMPO VIDAL , MA.TERESA 360 Aj. llar d’infants 11 51909 311,98

A la pàgina 1712, on diu:
045022942 M ESTRUCH LOPEZ , MARIA 360 Aj.disminuïts 66% 1 100000 601,01

Aj. odontològic 100.000 1
Hi manca acreditació dependència econòm.

Aj. ulleres i lents de contacte 3
Hi manca acreditació dependència econòm.

Aj. psicoteràpia 50.000 1
Hi manca acreditació dependència econòm.

Aj. estudis universitaris 1 22207 133,47
Ha de dir:
045022942 M ESTRUCH LOPEZ , MARIA 360 Aj.disminuïts 66% 1 100000 601,01

Aj. odontològic 100.000 1 23328 140,20
Aj. ulleres i lents de contacte 3 9993 60,06
Aj. psicoteràpia 50.000 1 8328 50,05

Aj. estudis universitaris 1 22207 133,47
A la pàgina 1713, on diu:
034928085 D FERNANDEZ FERNANDEZ , JOSE 360 Aj. ulleres i lents de contacte 2 6662 40,04
Ha de dir:
034928085 D FERNANDEZ FERNANDEZ , JOSE 360 Aj. ulleres i lents de contacte 2 6662 40,04

Aj. odontològic 30.000 1 5552 33,37

A la pàgina 1724, on diu
046650566 B JUANOLA CATALAN, MARTA 270 Aj. llar d’infants 4

Hi manca llibre de família o equivalent
Ha de dir:
046650566 B JUANOLA CATALAN, MARTA 270 Aj. llar d’infants 4 18876 113,45

A la pàgina 1727, on diu:
037617368 V MANENT BORRAS , JOSEFINA 360 Aj. llar d’infants 11 51909 311,98

Aj. ulleres i lents de contacte 2 6662 40,04

Aj. natalicis adopcions 1 27759 166,83
Ha de dir:

037617368 V MANENT BORRAS , JOSEFINA 360 Aj. ulleres i lents de contacte 2 6662 40,04
A la pàgina 1731, on diu:
037310832 W MESTRE TORROELLA , MARIA MERCEDES 360 Aj. odontològic 10.000 1 2776 16,68

Aj. ulleres i lents de contacte 8
Despesa justificada inferior al mínim

Aj. estudis universitaris 1 22207 133,47
Ha de dir:
037310832 W MESTRE TORROELLA , MARIA MERCEDES 360 Aj. odontològic 10.000 1 2776 16,68

Aj. ulleres i lents de contacte 1 3331 20,02
Aj. estudis universitaris 1 22207 133,47

A la pàgina 1736, on diu:
036948819 D PAGAN PEREZ DE LEMA , ISABEL 360 Aj. odontològic 10.000 1 2776 16,68

Aj. ulleres i lents de contacte 2 6662 40,04
Aj. estudis universitaris 1

Hi manquen dades cònjuge
Ha de dir:
036948819 D PAGAN PEREZ DE LEMA , ISABEL 360 Aj. odontològic 10.000 1 2776 16,68

Aj. ulleres i lents de contacte 2 6662 40,04
Aj. estudis universitaris 1 22207 133,47

A la pàgina 1737, on diu:
035028897 N PAYES ROMERO , M ROSA 360 Aj. llar d’infants 3

Hi manquen dades cònjuge
Aj. natalicis adopcions 1

Hi manquen dades cònjuge
Ha de dir:
035028897 N PAYES ROMERO , M ROSA 360 Aj. llar d’infants 3 12537 75,35

Aj. natalicis adopcions 1 27759 166,83

A la pàgina 1744, on diu:
037587111 M ROYO ARPON , MARIANO 360 Aj. disminuïts 33% 1

Hi manca declaració IRPF 1997
Hi manca certif. convivència beneficiari

Aj. odontològic 50.000 1 8328 50,05
Aj. psicoteràpia 50.000 1

Despesa justificada inferior al mínim
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Aj. estudis universitaris 1

Hi manca declaració IRPF 1997
Beneficiari sense dret a l’ajut

Ha de dir:
037587111 M ROYO ARPON , MARIANO 360 Aj. disminuïts 33% 1 60000 360,61

Aj. odontològic 50.000 1 8328 50,05
Aj. psicoteràpia 50.000 1

Despesa justificada inferior al mínim
Aj. estudis universitaris 1

Hi manca declaració IRPF 1997
Beneficiari sense dret a l’ajut

A la pàgina 1744, on diu:
038511351 J RUBIO BERNABEU , AGUSTIN 360 Aj. llar d’infants 1 4719 28,36
ha de dir
038511351 J RUBIO BERNABEU , AGUSTIN 360 Aj. llar d’infants 1 4719 28,36

Aj. ulleres i lents de contacte 1 3331 20,02

A la pàgina 1749, on diu:
037349949 L SOLANES TORM , LLUIS 360 Aj. llar d’infants 10

Hi manca llibre de família o equivalent
Aj. ulleres i lents de contacte 2 6662 40,04
Aj. colònies 10 dies 1

Hi manca llibre de família o equivalent
Prestació no inclosa en la convocatòria

Ha de dir:
037349949 L SOLANES TORM , LLUIS 360 Aj. llar d’infants 10 47190 283,62

Aj. ulleres i lents de contacte 2 6662 40,04
Aj. colònies 10 dies 1

Prestació no inclosa en la convocatòria

Delegació territorial: Barcelona-II Comarques

A la pàgina 1757, on diu:
046328497 B ALIER PORTELLA , LAURA 360 Aj. ortodòncia 300.000 1

Hi manquen dades cònjuge
Ha de dir:
046328497 B ALIER PORTELLA , LAURA 360 Aj. ortodòncia 300.000 1 53328 320,51

A la pàgina 1758, on diu:
040601021 H ALVAREZ OTERO , PURIFICACION 360 Aj. odontològic 10.000 1

Despesa justificada inferior al mínim
Aj. estudis universitaris 1

Hi manca acreditació dependència econòm.
Ha de dir:
040601021 H ALVAREZ OTERO , PURIFICACION 360 Aj. odontològic 10.000 1

Despesa justificada inferior al mínim

Aj. estudis universitaris 1 22207 133,47
A la pàgina 1763, on diu:
046224658 V BARRIOS FERNANDEZ , MARIA MERCEDES 360 Aj. llar d’infants 7

Fotocòpia llibre de família incompleta
Aj. ulleres i lents de contacte 1 3331 20,02

Ha de dir:
046224658 V BARRIOS FERNANDEZ , MARIA MERCEDES 360 Aj. llar d’infants 7 33033 198,53

Aj. ulleres i lents de contacte 1 3331 20,02

A la pàgina 1782, on diu:
077261497 N CUESTA SANZ , ANA MARIA 360 Aj. estudis universitaris 1

Hi manquen dades cònjuge
Ha de dir:
077261497 N CUESTA SANZ , ANA MARIA 360 Aj. estudis universitaris 1 22207 133,47

A la pàgina 1782, on diu:
077294607 W CUNILL GRAU , ASSUMPTA 360 Aj. llar d’infants 6

Fotocòpia llibre de família incompleta
Factura o rebut sense CIF/NIF

Ha de dir:
077294607 W CUNILL GRAU , ASSUMPTA 360 Aj. llar d’infants 6 28314 170,17

A la pàgina 1783, on diu:
037729497 K DIAZ GODOY , CONCEPCIO 360 Aj. llar d’infants 11

Factures, rebuts o certific. incorrectes
Ha de dir:
037729497 K DIAZ GODOY , CONCEPCIO 360 Aj. llar d’infants 11 51909 311,98

A la pàgina 1783, on diu:
038071015 N DOMENECH LLOPIS , M.ANGELS 360 Aj. odontològic 50.000 1

Factures, rebuts o certific. incorrectes
Aj. natalicis adopcions 1 27759 166,83

Ha de dir:

038071015 N DOMENECH LLOPIS , M.ANGELS 360 Aj. odontològic 50.000 1 8328 50,05
Aj. natalicis adopcions 1 27759 166,83

A la pàgina 1783, on diu:
077069986 E DOMENECH VALLES, MA ROSA 360 Aj. ulleres i lents de contacte 2 6662 40,04

Aj. estudis universitaris 1
Hi manca declaració IRPF 1997
Fotocòpia llibre de família incompleta
Hi manca acreditació dependència econòm.

Ha de dir:
077069986 E DOMENECH VALLES, MA ROSA 360 Aj. ulleres i lents de contacte 2 6662 40,04

Aj. estudis universitaris 1 22207 133,47
A la pàgina 1791, on diu:
012177621 H FONSECA ROLDAN, JAIME 360 Aj. estudis universitaris 1

Hi manca fotocòpia matrícula i pagament
Ha de dir:
012177621 H FONSECA ROLDAN, JAIME 360 Aj. estudis universitaris 1 22207 133,47
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A la pàgina 1802, on diu:
052201270 X GRAU LUCAS , CRISTINA 360 Aj. llar d’infants 2 9438 56,72

Aj. odontològic 30.000 1 5552 33,37
Ha de dir:

052201270 X GRAU LUCAS , CRISTINA 360 Aj. llar d’infants 18 84942 510,51
Aj. odontològic 30.000 1 5552 33,37

A la pàgina 1803, on diu:
038074937 R GURRERA GASION , JORDI 360 Aj. llar d’infants 7

Hi manquen dades cònjuge
Aj. natalicis adopcions 1 27759 166,83

Ha de dir:
038074937 R GURRERA GASION , JORDI 360 Aj. llar d’infants 7 33033 198,53

Aj. natalicis adopcions 1 27759 166,83
A la pàgina 1807, on diu:
001354678 R LAHOZ CINCA, MARIA 360 Aj. estudis universitaris 1

Fotocòpia llibre de família incompleta
Hi manca acreditació dependència econòm.

Ha de dir:
001354678 R LAHOZ CINCA, MARIA 360 Aj. estudis universitaris 1 22207 133,47

A la pàgina 1811, on diu:
077089693 H MALLART RAVENTOS , M.LOURDES 360 Aj. disminuïts 33% 1 60000 360,61

Aj. odontològic 30.000 1 5552 33,37
Aj. ulleres i lents de contacte 1

Factures, rebuts o certific. incorrectes
Aj. colònies 10 dies 1

Factures, rebuts o certific. incorrectes
Ha de dir:
077089693 H MALLART RAVENTOS , M.LOURDES 360 Aj. disminuïts 33% 1 60000 360,61

Aj. odontològic 30.000 1 5552 33,37
Aj. ulleres i lents de contacte 1

Factures, rebuts o certific. incorrectes

Aj. colònies 10 dies 1 6441 38,71
A la pàgina 1827, on diu:
072865876 J PASCUAL OLIVA , SATURNINO 360 Aj. ulleres i lents de contacte 3

Beneficiari sense dret a l’ajut
Hi manca llibre de família o equivalent
Hi manca acreditació dependència econòm.

Aj. renovació vidres 1 1666 10,01
Ha de dir:

072865876 J PASCUAL OLIVA , SATURNINO 360 Aj. ulleres i lents de contacte 2 6662 40,04
Aj. renovació vidres 1 1666 10,01

A la pàgina 1832, on diu:
046320230 R PONS SABIO , MONTSERRAT 360 Aj. odontològic 10.000 1 2776 16,68

Aj. ulleres i lents de contacte 1
Hi manquen factures, rebuts o certific.

Aj. colònies 5 dies 1
Factures, rebuts o certific. incorrectes

Ha de dir:
046320230 R PONS SABIO , MONTSERRAT 360 Aj. odontològic 10.000 1 2776 16,68

Aj. ulleres i lents de contacte 1 3331 20,02
Aj. colònies 5 dies 1 4441 26,69

A la pàgina 1832, on diu:
039306149 T PONT SERRA , JAUME 360 Aj. odontològic 10.000 1

Beneficiari sense dret a l’ajut
Aj.psicoteràpia 150.000 1

Prestació no inclosa en la convocatòria
Aj. colònies 10 dies 2

Factures, rebuts o certific. incorrectes
Ha de dir:
039306149 T PONT SERRA , JAUME 360 Aj. odontològic 10.000 1

Beneficiari sense dret a l’ajut
Aj. colònies 10 dies 2

Factures, rebuts o certific. incorrectes
Aj. excepcional 1 36232 217,76

A la pàgina 1854, on diu:
035081511 W TOMAS RIBERA , MARIA MERCè 360 Aj. ulleres i lents de contacte 1 3331 20,02

Aj. plantilles 1
Factures, rebuts o certif. incorrectes

Ha de dir:
035081511 W TOMAS RIBERA , MARIA MERCè 360 Aj. ulleres i lents de contacte 1 3331 20,02

Aj. plantilles 1 2221 13,35

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia

A la pàgina 1863, on diu:
038473214 X ALMACELLAS SALVIA , ROSA 346 Aj. estudis universitaris 1

Hi manca declaració IRPF 1997
Ha dir:
038473214 X ALMACELLAS SALVIA , ROSA 346 Aj. estudis universitaris 1 22207 133,47

A la pàgina 1876, on diu:
037361814 Q FARRES COSTAFREDA , JORDI 360 Aj. llar d’infants 10 21000 126,21

Aj. ulleres i lents de contacte 1 3331 20,02
Aj. excepcional 1 50000 300,51

Ha de dir:

037361814 Q FARRES COSTAFREDA , JORDI 360 Aj. llar d’infants 10 47190 283,62
Aj. ulleres i lents de contacte 1 3331 20,02
Aj. excepcional 1 50000 300,51

A la pàgina 1909, on diu:
037721500 M VILARO BOLUDA , JORDI 360 Aj.ulleres bifocals 1 5552 33,37

Aj. colònies 10 dies 1
Factures, rebuts o certific. incorrectes

Ha de dir:
037721500 M VILARO BOLUDA , JORDI 360 Aj.ulleres bifocals 1 5552 33,37

Aj. colònies 10 dies 1 6441 38,71
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NIF Cognoms i nom D Ajut N Imp.Pta. Imp.Eur.
Delegació territorial: Girona

A la pàgina 1967, on diu:
040224594 D ESTANY FERRER , TERESA 360 Aj. ulleres i lents de contacte 1

Factures, rebuts o certific. incorrectes
Despesa justificada inferior al mínim

Aj.ulleres bifocals 1 5552 33,37
Aj. estudis universitaris 1

Hi manca acreditació dependència econòm.
Ha de dir:
040224594 D ESTANY FERRER , TERESA 360 Aj. ulleres i lents de contacte 1

Factures, rebuts o certific. incorrectes
Despesa justificada inferior al mínim

Aj.ulleres bifocals 1 5552 33,37
Aj. estudis universitaris 1 22207 133,47

A la pàgina 1969, on diu:
040296996 F FERRER MASCORT, MERCE 180 Aj. llar d’infants 4 12458 74,87

Aj. ulleres i lents de contacte 1 2198 13,21
Aj. ortodòncia 100.000 1 15396 92,53

Ha de dir:
040296996 F FERRER MASCORT, MERCE 360 Aj. llar d’infants 4 18876 113,45

Aj. ulleres i lents de contacte 1 3331 20,02
Aj. ortodòncia 100.000 1 23328 140,20

A la pàgina 1972, on diu:
040517771 M GOMEZ GONZALO , JOSEFA 360 Aj. llar d’infants 10 47190 283,62

Ha de dir:
040517771 M GOMEZ GONZALO , JOSEFA 360 Aj. llar d’infants 10 47190 283,62

Aj. natalici 1 27759 166,83

A la pàgina 1972, després de GONZALEZ MARTINEZ, M. ALMUDENA, s’ha d’incloure:
009649366 S GONZALEZ URBANEJA, M. INES 360 Aj. odontològic 100.000 1

Factures, rebuts o certific. Incorrectes
Aj. estudis universitaris 2 44414 266,93

Delegació territorial: Lleida

A la pàgina 2000, on diu:
017992517 P BANDRES MELER, FCO. JAVIER 360 Aj. disminuïts 33% 1

Hi manca declaració IRPF 1997
Hi manca llibre de família o equivalent

Ha de dir:
017992517 P BANDRES MELER, FCO. JAVIER 360 Aj. disminuïts 33% 1 60000 360,61

A la pàgina 2022, on diu:
040879144 W PELEGRI VILADEGUT , ROSER 360 Acció social 1998 1

Hi manca la signatura
Aj. llar d’infants 20

Ha de dir:
040879144 W PELEGRI VILADEGUT , ROSER 360 Aj. llar d’infants 20 94380 567,24
A la pàgina 2023, on diu:
038474284 E PEREZ URPINA , TERESA 360 Aj. odontològic 10.000 1

Despesa justificada inferior al mínim
Aj. renovació vidres 2 3332 20,03
Aj. estudis universitaris 1 22207 133,47

Ha de dir:
038474284 E PEREZ URPINA , TERESA 360 Aj. odontològic 10.000 1

Despesa justificada inferior al mínim
Aj. renovació vidres 2 3332 20,03
Aj. estudis universitaris 2 44414 266,93

Delegació territorial: Tarragona

A la pàgina 2043, on diu:
039644882 N CALAFELL NAVAU , ANTONIA 360 Aj. ulleres i lents de contacte 1 3331 20,02

Aj. estudis universitaris 1
Hi manca fotocòpia matrícula i pagament

Ha de dir:
039644882 N CALAFELL NAVAU , ANTONIA 360 Aj. ulleres i lents de contacte 1 3331 20,02

Aj. estudis universitaris 1 22207 133,47

A la pàgina 2058, on diu:
016660024 C HERNANDEZ PEREZ , JUAN 240 Aj. estudis universitaris 1

Hi manquen dades cònjuge
Ha de dir:
016660024 C HERNANDEZ PEREZ , JUAN 240 Aj. estudis universitaris 1 22207 133,47


