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RESOLUCIÓ de 7 de març de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Verdaguer, de Reus.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Verdaguer, de Reus, en
petició d’ampliació d’unitats, 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
Verdaguer, de Reus, per ampliació d’unitats
del primer cicle d’educació infantil, 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 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, 7 de març de 2000

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

Xavier Bagés Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

Comarca del Baix Camp

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Reus.
Localitat: Reus.
Núm. de codi: 43002387.
Denominació: Verdaguer.
Adreça: c. Verdaguer, 12.
Titular: Alcaraz Fernández, Miguel.
NIF: 39839899N.

S’autoritza l’ampliació de tres unitats del
primer cicle de l’educació infantil, amb efec-
tes a partir del curs 1999-00.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil:
3 unitats de llar d’infants amb capacitat

per a 41 llocs escolars.
3 unitats de parvulari amb capacitat per

a 63 llocs escolars.

(00.054.035)

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Cor de Maria, de Sant Feliu de Guíxols.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Cor de Maria, de Sant
Feliu de Guíxols, en petició d’ampliació
d’unitats d’educació infantil, es va instruir
l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat Cor

de Maria, de Sant Feliu de Guíxols, per am-
pliació d’unitats del segon cicle d’educació
infantil, en els termes que s’especifiquen 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 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.

Girona, 15 de març de 2000

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

Melcior Cruzate de Palau
Delegat territorial de Girona

ANNEX

Comarca del Baix Empordà

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Sant Feliu de Guíxols.
Localitat: Sant Feliu de Guíxols.
Núm. de codi: 17003291.
Denominació: Cor de Maria.
Adreça: c. La Creu, 69.
Titular: Cor de Maria, Missioneres.
NIF: Q0800178-F.

S’autoritza l’ampliació de 2 unitats de se-
gon cicle de l’educació infantil amb capaci-
tat per a 50 llocs escolars, amb efectes a
partir del curs 1999-00.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil: 6 unitats de segon ci-

cle amb capacitat per a 150 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capaci-

tat per a 150 llocs escolars.

(00.063.020)

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Esc. Técnico Profesional Diocesana, de
Navàs.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Esc. Técnico Profesio-
nal Diocesana, de Navàs, en petició d’au-
torització d’obertura dels ensenyaments de
formació professional de grau mitjà i de grau
superior, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
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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’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat Esc.
Técnico Profesional Diocesana, de Navàs,
per obertura dels ensenyaments de forma-
ció professional, en els termes que s’espe-
cifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 D’acord amb la disposició transitòria
primera del Decret 55/1994, de 8 de març,
sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats, s’adapta d’ofici la denomi-
nació del centre en els termes que s’espe-
cifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

—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.

Barcelona, 15 de març 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

Comarca del Bages

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Navàs.
Localitat: Navàs.
Núm. de codi: 08022276.
Denominació: Esc. Técnico Profesional Di-
ocesana.
Adreça: c. Vicenç Vidal, 2.
Titular: Diòcesi de Solsona.
NIF: G08564023.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà i de
grau superior, amb efectes a partir de l’inici
del curs 1999-00.

S’adapta la denominació del centre que
passa a ser Diocesana.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació secundària:
Educació  secundària obligatòria: 6 uni-

tats de primer cicle amb capacitat per a 180

llocs escolars i 6 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 180 llocs escolars.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat de
ciències de la natura i la salut amb capa-
citat per a 70 llocs escolars, 2 unitats de la
modalitat d’humanitats i ciències socials
amb capacitat per a 70 llocs escolars i 2
unitats de la modalitat de tecnologia amb
capacitat per a 70 llocs escolars.

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

gestió administrativa amb 1 grup amb ca-
pacitat per a 30 llocs escolars.

Família comercial i màrqueting: cicle for-
matiu de comerç amb 1 grup amb capaci-
tat per a 30 llocs escolars.

Família manteniment i serveis de produc-
ció: cicle formatiu d’instal·lació i manteni-
ment electromecànic de maquinària i con-
ducció de línies, amb 2 grups amb capacitat
per a 60 llocs escolars.

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

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

ministració i finances amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars.

Família electricitat i electrònica: cicle for-
matiu de sistemes de regulació i control
automàtics amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars.

Família informàtica: cicle formatiu d’ad-
ministració de sistemes informàtics amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars.

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

(00.063.022)

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Sant Josep, de Sant Feliu de Guíxols.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pel titular
del centre docent privat Sant Josep, de
Sant Feliu de Guíxols, en petició de supres-
sió del segon cicle d’educació infantil, re-
ducció d’unitats d’educació primària i ober-
tura del  n ive l l  d’educació secundàr ia
obligatòria, 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

Sant Josep, de Sant Feliu de Guíxols, per
supressió del segon cicle d’educació infan-
til, reducció d’unitats d’educació primària i
obertura del nivell d’educació secundària
obligatòria, en els termes que s’especifiquen
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 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.

Girona, 15 de març de 2000

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

Melcior Cruzate de Palau
Delegat territorial de Girona

ANNEX

Comarca del Baix Empordà

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Sant Feliu de Guíxols.
Localitat: Sant Feliu de Guíxols.
Núm. de codi: 17003288.
Denominació: Sant Josep.
Adreça: c. Ferran Romaguera, 12.
Titular: Bisbat de Girona.
NIF: Q1700002-G.

S’autoritza la supressió de 4 unitats de
segon cicle d’educació infantil amb capaci-
tat per a 100 llocs escolars, amb efectes a
partir del curs 1999-2000.

S’autoritza la supressió de 6 unitats
d’educació primària amb capacitat per a 150
llocs escolars, amb efectes a partir del curs
1999-2000.

S’autoritza l’obertura de 8 unitats d’edu-
cació secundària obligatòria, amb efectes a
partir del curs 1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació primària: 6 unitats d’educació
primària amb capacitat per a 150 llocs es-
colars.

Educació secundària: 4 unitats de primer
cicle d’educació secundària obligatòria amb
capacitat per a 120 llocs escolars i 4 uni-
tats de segon cicle d’educació secundària
obligatòria amb capacitat per a 120 llocs
escolars.

(00.063.026)

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Jaume Balmes, de l’Hospitalet de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
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Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Jaume Balmes, de
l’Hospitalet de Llobregat, en petició d’auto-
rització d’ampliació de locals i trasllats,
autorització d’ampliació d’unitats del nivell
d’educació infantil (parvulari), autorització de
reducció d’unitats del nivell d’educació pri-
mària, autorització d’obertura de l’etapa
d’educació secundària obligatòria, del nivell
de batxillerat i dels ensenyaments de for-
mació professional de grau mitjà i de grau
superior i autorització de supressió dels en-
senyaments de batxillerat unificat polivalent,
COU i formació professional de primer i
segon grau 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; 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
Jaume Balmes, de l’Hospitalet de Llobregat
per ampliació de locals i trasllat, ampliació
d’unitats del nivell d’educació infantil (par-
vulari), reducció d’unitats del nivell d’edu-
cació primària, obertura dels nivells d’edu-
cació secundària obligatòria, de batxillerat
i de formació professional (grau mitjà i su-
perior), i supressió dels ensenyaments de
batxillerat unificat polivalent, COU i forma-
ció professional (primer i segon grau), en
els termes que s’especifiquen 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, 16 de març 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

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de codi: 08038867.
Denominació: Jaume Balmes.
Adreça: Travessia Industrial, 161.
Titular: Centro de Estudios Jaime Balmes,
SCCL.
NIF: F08766131.

S’autoritza l’ampliació de locals per ad-
quisició d’un nou edifici, situat al carrer de
la Travessia Industrial, núm. 157-159.

S’autoritza l’ampliació d’1 unitat del ni-
vell d’educació infantil (parvulari) amb ca-
pacitat per a 25 llocs escolars, amb efectes
a partir de l’inici del curs 1999-00.

S’autoritza la reducció de 2 unitats d’edu-
cació primària, amb capacitat per a 50 llocs
escolars, amb efectes a partir de la fi del curs
1998-99.

S’autoritza el trasllat del nivell d’educa-
ció infantil i el nivell d’educació primària al
nous locals del carrer de la Travessia Indus-
trial, núm. 157-159.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció 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 1999-00.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de batxillerat amb 2 unitats de la modalitat
d’humanitats i ciències socials amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars, 2 unitats de la
modalitat de ciències de la natura i de la
salut amb capacitat per a 70 llocs escolars
i 2 unitats de la modalitat de tecnologia amb
capacitat per a 70 llocs escolars, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 1999-00.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà, amb
efectes a partir de l’inici del curs 1999-00.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments de
formació professional de grau superior, amb
efectes a partir de l’inici del curs 1999-00.

S’autoritza la supressió dels ensenya-
ments de batxillerat unificat polivalent i del
curs d’orientació universitària, amb efectes
a partir de la fi del curs 1998-99.

S’autoritza la supressió dels ensenya-
ments de formació professional de primer i
segon grau homologat, amb efectes a par-
tir de la fi del curs 1999-00.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil:
3 unitats de parvulari amb capacitat per

a 75 llocs escolars, situades al carrer Tra-
vessia Industrial, 161.

Educació primària:
6 unitats amb capacitat per a 150 llocs

escolars, situades al carrer Travessia In-
dustrial, 161.

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, situades
al carrer Travessia Industrial, 161.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat

per a 70 llocs escolars, 2 unitats de la
modalitat de ciències de la natura i de la
salut amb capacitat per a 70 llocs escolars
i 2 unitats de la modalitat de tecnologia amb
capacitat per a 70 llocs escolars, situades
al carrer Travessia Industrial, 157-159.

FP de grau mitjà:
Família comercial i màrqueting:
Cicle formatiu de comerç, amb 1 grup

amb capacitat per a 25 llocs escolars.
Família electricitat i electrònica:
Cicle formatiu d’equips electrònics de

consum, amb 2 grups amb capacitat per a
50 llocs escolars.

Família sanitat:
Cicle formatiu de farmàcia, amb 1 grup

amb capacitat per a 25 llocs escolars.
En cap cas un grup no superarà els 25

llocs escolars.
Aquests ensenyaments s’autoritzen amb

efectes des de l’inici del curs 1999-00.
Aquests ensenyaments s’imparteixen al

carrer Travessia Industrial, 157-159.
FP de grau superior:
Família comercial i màrqueting:
Cicle formatiu de gestió comercial i

màrqueting, amb 1 grup amb capacitat per
a 25 llocs escolars.

Família electricitat i electrònica:
Cicle formatiu de sistemes de telecomu-

nicació i informàtics, amb 2 grups amb
capacitat per a 50 llocs escolars.

Família informàtica:
Cicle formatiu de desenvolupament d’apli-

cacions informàtiques, amb 2 grups amb ca-
pacitat per a 50 llocs escolars.

En cap cas un grup no superarà els 25
llocs escolars.

Aquests ensenyaments s’autoritzen amb
efectes des de l’inici del curs 1999-00.

Aquests ensenyaments s’imparteixen al
carrer Travessia Industrial, 157-159.

FP de segon grau homologat:
En funcionament el 3r curs de la branca

d’electrònica, especialitat electrònica indus-
trial i de la branca administrativa i comerci-
al, especialitat d’informàtica de gestió.

(00.067.104)

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2000, de
convocatòria per a la presentació de sol-
licituds per impartir programes de garantia
social durant el curs 2000-01.

D’acord amb l’article 23.2 de la LOGSE,
atesa la necessitat de garantir una oferta for-
mativa que possibiliti la inserció al món labo-
ral o bé la reincorporació al sistema educatiu
dels joves que no han assolit els objectius
de l’ensenyament obligatori i, per tal d’incor-
porar a aquesta oferta els projectes d’altres
administracions, entitats o institucions que
s’ajustin als plantejaments d’objectius i con-
tinguts previstos en l’Ordre de 22 de juliol de
1993 (DOGC núm. 1781, de 9.8.1993);

A proposta de la Direcció General de Pro-
moció Educativa,

Resolc:

—1 Obrir convocatòria per a la presenta-
ció de sol·licituds per impartir programes de
garantia social durant el curs 2000-01.



327

Núm. 812

—2 Les autoritzacions per impartir pro-
grames de garantia social durant el curs
2000-01 podran sol·licitar-se al Departa-
ment d’Ensenyament en el termini de 15
dies comptadors des de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

—3 Podran presentar aquests projectes
formatius totes les administracions locals,
entitats, institucions i centres de formació
privats de l’àmbit territorial de Catalunya que
disposin d’una infrastructura adient i d’una
trajectòria de formació reconeguda.

—4 La sol·l icitud s’haurà de formular
d’acord amb el que especifica l’annex
d’aquesta Resolució. En el cas de projec-
tes que no han estat autoritzats per al curs
1999-00, la instància anirà acompanyada
d’una memòria del projecte on hi constaran
els apartats següents:

a) Justificació i antecedents. Caracterís-
tiques del col·lectiu a qui va adreçat i ade-
quació de l’oferta formativa al context pro-
ductiu.

b) Plantejament: estructura i continguts
formatius, d’acord amb l’Ordre de 22 de
juliol de 1993.

c) Durada i temporalització.
d) Llicència d’activitats i certificat de so-

lidesa, degudament actualitzats, si l’immo-
ble on s’imparteix el programa no és el
mateix on s’imparteixen altres ensenya-
ments autoritzats pel Departament d’Ense-
nyament.

e) Infraestructura i recursos materials i
humans a disposició del projecte, indicant
específicament:

Característiques del personal adscrit al
projecte (experiència, titulació, capacitats i
coneixements per impartir la formació).

Locals i equipaments disponibles per dur
a terme el projecte, així com les seves ca-
racterístiques.

—5 Les instàncies de la sol·licitud, junta-
ment amb la documentació que assenyala
el punt anterior, s’adreçaran a la directora
general de Promoció Educativa i es presen-
taran als serveis centrals o a les delegaci-
ons territorials del Departament d’Ensenya-
ment, 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 de
27.11.1992).

—6 La Direcció General de Promoció
Educativa examinarà el contingut de cada
projecte tenint en compte els requisits
establerts en aquesta Resolució, la idone-
ïtat de la seva implantació en la zona sol·-
licitada, i, si s’escau, el funcionament del
projecte en cursos anteriors. En el termini
d’un mes a comptar des de la finalització
del termini de presentació de sol·licituds, la
directora general autoritzarà els projectes,
mitjançant la corresponent resolució que
serà publicada al DOGC. Aquests projectes
podran impartir-se com a programes de ga-
rantia social durant el curs 2000-01.

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 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, es podrà interposar potesta-
tivament 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 març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

A la sol·licitud hi constarà:

Nom de la institució, entitat o centre.
Codi del centre (CDE) (si en té).
Persona responsable.
Telèfon.
Adreça.
Codi postal.
Localitat.
Comarca.
Adreça on es realitzarà la formació.
Nombre de grups a atendre.

També s’haurà de detallar per a cada grup:

Nombre d’alumnes previstos.
Perfil professional.
Hores de formació.
Període de realització.

(00.084.033)

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura de la llar d’infants Mar-
sat, de Badalona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament, pel titular de
la llar d’infants Marsat, de Badalona, en
petició d’autorització de canvi de denomi-
nació, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

Atès que s’ha comprovat en l’esmentat
expedient el compliment dels requisits exi-
gits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/91, de 14 de juny, pel qual s’establei-
xen els requisits mínims dels centres que im-
parteixen ensenyaments de règim general
no universitaris, i el Decret 55/1994, de 8

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura de la llar d’infants Marsat,
de Badalona per canvi de denominació, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centre docents.

—3 La llar d’infants a què fa referència
aquesta Resolució disposa d’un termini de
12 anys comptats a partir de l’entrada en
vigor de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, per adequar-se als requisits mínims
que estableix el Reial decret 1004/1991, de
14 de juny.

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.

Barcelona, 21 de març de 2000

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

M. Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial a Barcelona II
(comarques)

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Badalona.
Localitat: Badalona.
Núm. de codi: 08054484.
Denominació: Marsat.
Adreça: av. Joan XXIII, 20, ent. 2a.
Titular: Carlota Martinez Carrasco.
NIF: 37323362C.

S’autoritza el canvi de denominació, que
passa a ser El Petit Gu Gu.
Composició del centre

Autoritzat com a llar d’infants amb una
capacitat màxima de 50 alumnes.

(00.067.097)

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Paula Montal, de Figueres.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Paula Montal, de Figue-
res, en petició de d’obertura del nivell d’edu-
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cació secundària obligatòria i reducció d’uni-
tats del nivell d’educació 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 la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Paula Montal, de Figueres, per obertura del
nivell d’educació secundària obligatòria i
reducció d’unitats del nivell d’educació pri-
mària, en els termes que s’especifiquen 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.

Girona, 21 de març de 2000

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

Melcior Cruzate de Palau
Delegat territorial de Girona

ANNEX

Comarca de l’Alt Empordà

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Figueres.
Localitat: Figueres.
Núm. de codi: 17001206.
Denominació: Paula Montal.
Adreça: c. Perelada, 37.
Titular: Escolàpies, Filles de Maria, Rel.
NIF: Q0800463-B.

S’autoritza l’obertura de 8 unitats del ni-
vell d’educació secundària obligatòria, amb
efectes a partir del curs 1999-00.

S’autoritza la reducció de 4 unitats del ni-
vell d’educació primària, amb capacitat per
a 100 llocs escolars, amb efectes a partir
del curs escolar 1999-00.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 6 unitats de segon ci-
cle amb capacitat per a 150 llocs escolars.

Educació primària: 12 unitats amb capa-
citat per a 300 llocs escolars.

Educació secundària: 4 unitats de primer
cicle de l’educació secundària obligatòria
amb capacitat per a 120 llocs escolars i 4
unitats de segon cicle de l’educació secun-
dària obligatòria amb capacitat per a 120
llocs escolars.

(00.067.084)

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Vista Alegre, de Girona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Vista Alegre, de Girona,
en petició d’autorització de canvi de deno-
minació específica del centre i canvi de titu-
laritat, 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
Vista Alegre, de Girona, per canvi de deno-
minació específica i canvi de titularitat, en
els termes que s’especifiquen 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.

Girona, 21 de març de 2000

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

Melcior Cruzate de Palau
Delegat territorial de Girona

ANNEX

Comarca del Gironès

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Girona.

Localitat: Girona.
Núm. de codi: 17001841.
Denominació: Vista Alegre.
Adreça: c. Carme, 77.
Titular: Font Bou, Maria.
NIF: 40127826-W.

S’autoritza la denominació específica Es-
cola Bressol Sol Solet-2, amb efectes a
partir del curs 1999-2000.

S’autoritza el canvi de titularitat que pas-
sa a ser Sol Solet SCCL, amb núm. de NIF
F17055724, amb efectes a partir del dia 1
del mes següent de la seva publicació al
DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de primer ci-
cle amb capacitat per a 41 llocs escolars.

(00.067.119)

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2000, per
la qual s’autoritza el cessament d’activitats
i es declara extingit el concert educatiu del
centre docent privat Clemfor, de Cerdanyola
del Vallès.

Per tal de resoldre la sol·licitud de cessa-
ment progressiu d’activitats presentada pel
centre docent privat Clemfor, de Cerdanyola
del Vallès, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

Estudiades les circumstàncies que con-
corren en aquest centre, ateses les dades
de la zona escolar a què pertany i la dismi-
nució irreversible de llocs escolars com una
conseqüència de la situació demogràfica,
una vegada garantida l’escolarització dels
alumnes i escoltades les entitats socials re-
presentatives dins el sector, d’acord amb el
que preveuen la Llei orgànica 8/1985, de 3
de juliol, reguladora del dret a l’educació; el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autoritzacions dels centres docents
privats; el Decret 56/1993, de 23 de febrer,
sobre concerts educatius, i la resta de nor-
mativa aplicable;

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

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament progressiu
d’activitats del centre docent privat Clem-
for, de Cerdanyola del Vallès, per als nivells
educatius que es determinen a l’annex
d’aquesta Resolució, d’acord amb el ca-
lendari de cessament d’unitats que s’hi
indica. En arribar a la fi dels períodes de
cessament, quedaran revocades les auto-
ritzacions de funcionament legal dels nivells
corresponents.

—2 De conformitat amb el que disposa
l’apartat anterior, s’obre el procés d’extin-
ció del concert educatiu subscrit pel titular
del centre, d’acord amb el calendari de
reducció d’unitats concertades que s’espe-
cifica a l’annex d’aquesta Resolució.

—3 No obstant el que disposen els apar-
tats precedents, aquest procés de cessa-
ment d’activitats i d’extinció de concert
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educatiu es podrà modificar quan, d’acord
amb el titular del centre, les circumstàncies
d’escolarització ho aconsellin, la qual cosa
comportarà la modificació d’aquesta Reso-
lució.

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 la conse-
llera d’Ensenyament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al DOGC, segons el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 22 de març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Delegació territorial: Vallès Occidental.

Comarca del  Vallès Occidental

Codi: 08028874.
Denominació: Clemfor.
Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Calendari de cessament d’unitats.

El nivell d’educació infantil cessarà total-
ment a la fi del curs 1999-2000.

En el nivell d’educació primària
A la fi del curs acadèmic:
1999-2000 cessaran 2 unitats.
2000-2001 cessaran 4 unitats.
I hauran cessat totalment les activitats al

nivell d’educació primària.
Calendari de reducció d’unitats concerta-
des.

A la fi del curs acadèmic:
1998/1999 cessaran 2 unitats.
1999/2000 cessaran 4 unitats.
I quedarà totalment extingit el concert

educatiu del centre.

(00.069.026)

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2000, per
la qual es modifiquen els concerts educa-
tius de diversos centres docents privats per
als nivells postobligatoris.

Per Resolució de 20 de maig de 1999
(DOGC núm. 2919, de 29.6.1999), es va
aprovar la renovació del concert educatiu de
diversos centres docents privats per als
nivells postobligatoris.

Per tal de donar tràmit a les sol·licituds
presentades pels titulars de diversos cen-
tres, en petició de disminució del concert
educatiu, s’instruïren els expedients corres-
ponents.

Vistos els informes de la delegació territo-
rial, a proposta de la Direcció General de
Centres Docents, i d’acord amb el que dis-
posa la Llei orgànica 8/1985, reguladora del
dret a l’educació; i el Decret 56/1993, de
23 de febrer, sobre concerts educatius,

Resolc:

—1 Aprovar la modificació dels concerts
educatius, per disminució d’unitats concer-
tades en el nivell de cicle formatiu de grau
mitjà, motivada pel no-funcionament als
centres docents privats que es detallen a
l’annex d’aquesta Resolució.

—2 El delegat territorial del Departament
d’Ensenyament comunicarà al titular del
centre les circumstàncies necessàries per a
la formalització de la modificació del con-
cert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs acadèmic 1999-00.

—4 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, 24 de març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Delegació territorial del Vallès Occidental

Comarca: Vallès Occidental.

Codi: 08037279.
Denominació: Centre d’Estudis Vidal i Bar-
raquer.
Municipi: Sabadell.
Nivell educatiu i unitats concertades: cicle
formatiu grau mitjà.
Gestió administrativa: 1 unitat.

Codi: 08032075.
Denominació: Cingle.
Municipi: Terrassa.
Nivell educatiu i unitats concertades: cicle
formatiu grau mitjà.
Cures auxiliars d’infermeria: 1 unitat.

(00.073.047)

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2000, per
la qual es modifiquen els concerts educa-
tius que tenen subscrits determinats cen-
tres docents privats.

Per tal de resoldre les sol·licituds de su-
pressió d’unitats concertades presentades
pels  titulars de determinats centres docents
privats, s’instruïren els corresponents expe-
dients.

Estudiades les circumstàncies que con-
corren en aquests centres, ateses les
dades de les respectives zones escolars
a què pertanyen i la disminució de la de-
manda de llocs escolars, i escoltades les
entitats socials representatives dins el sec-
tor, d’acord amb el que preveuen la Llei or-
gànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació, i el Decret 56/1993, de
23 de febrer, sobre concerts educatius;

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

Resolc:

—1 Modificar els concerts educatius que,
per al nivell d’educació primària, tenen subs-
crits els titulars dels centres docents privats
que es detallen a l’annex d’aquesta Reso-
lució, en el sentit de disminuir les unitats
concertades d’acord amb els calendaris que
per a cadascun dels centres s’especifica.

—2 Les delegacions territorials compe-
tents del Departament d’Ensenyament ac-
tualitzaran els esmentats concerts educa-
tius a l’inici dels corresponents cursos aca-
dèmics.

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

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la conse-
llera d’Ensenyament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al DOGC, segons el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
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recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 24 de març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Delegació territorial de Barcelona II
(comarques)

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08018391.
Denominació: Sant Gervasi.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Calendari de reducció d’unitats concerta-
des:
A la fi del curs acadèmic 1999/2000: 1
unitat.

Delegació territorial de Girona

Comarca: Ripollès.

Codi: 17003021.
Denominació: Nuestra Señora del Carme.
Municipi: Ripoll.
Calendari de reducció d’unitats concertades
A la fi del curs acadèmic 1999/2000: 1
unitat.

(00.073.046)

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2000, per
la qual es fan públiques les adjudicacions
definitives de contractes.

En compliment del que estableix l’article
94.2 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
contractes de les administracions públiques,
mitjançant aquesta Resolució es fan públi-
ques les següents adjudicacions definitives
referents als expedients de contractació que
s’indiquen:

Entitat adjudicatària: Departament d’Ense-
nyament.

Número d’expedient: 0001/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: subministrament i
instal·lació del material necessari per a la
remodelació dels ascensors núm. 5 i 6 de
l’edifici de la Via Augusta, 202-226, de
Barcelona.
Tipus de contracte: subministrament.
Butlletí o Diari Oficial i data de publicació
de l’anunci de licitació: DOGC núm. 2805,
de 14.1.1999.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de licitació: 16.000.000
ptes., IVA inclòs, equivalent a 96.161,94
euros.
Data d’adjudicació: 17 de febrer de 1999.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Contractista: Thyssen Boetticher, SA.
Import d’adjudicació: 15.680.000 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 94.238,70 euros.

Número d’expedient: 0025/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: subministrament
d’una màquina de raigs X per a l’edifici de
la Via Augusta, 202-226, Barcelona, seu
dels serveis centrals del Departament d’En-
senyament
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat sense publicitat.
Pressupost base de licitació:
Per al subministrament de l’equip: 5.278.000
ptes., IVA inclòs, equivalent a 31.721,42
euros.
Per a la compra de l’antiga la màquina del
Departament: 1.800.000 ptes., IVA inclòs,
equivalent a 10.818,22 euros.
Data d’adjudicació: 13 de maig de 1999.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Contractista: Productos de Seguridad y
Electrónica, SA.
Import d’adjudicació: 3.478.000 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 20.903,20 euros:
Per al subministrament de l’equip: 5.278.000
ptes., IVA inclòs, equivalent a 31.721,42
euros.
Per a la compra de l’antiga màquina del De-
partament: 1.800.000 ptes., IVA inclòs,
equivalent a 10.818,22 euros.

Número d’expedient: 0031/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: servei de neteja de
diversos locals on estan ubicats diferents
serveis educatius.
Tipus de contracte: servei
Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de
l’anunci de licitació: núm. 2838, de 2.3.1999.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de licitació: 14.840.805
ptes., IVA inclòs, equivalent a 89.195,03
euros, per tot l’any 1999.
Data d’adjudicació: 20 de maig de 1999.
Nacionalitat dels Contractistes: espanyola.
Contractistes i imports d’adjudicació:
Selmar, SA: 2.153.157 ptes., equivalent a
12.940,73 euros.
David Sierra Alcaraz: 495.000 ptes., equi-
valent a 2.975,01 euros
Neca, SA: 322.306 ptes., equivalent a
1.937,10 euros.
Ben Net Neteges i  Manteniment, SA:
2.189.715 ptes., equivalent a 13.160,45
euros.
Clánser, SA: 1.118.618 ptas., equivalent a
6.723,03 euros.

Pel període comprès entre l’1 de juny al
31 de desembre de l’any 1999, excepte el
període comprès entre el 15 de juliol al 31
d’agost de 1999.

Número d’expedient: 62/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material informàtic pels cicles formatius amb
destinació als centres docents públics.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.

Procediment: obert.
Forma: concurs.
 Pressupost base de la licitació: 347.211.600
ptes., IVA inclòs, equivalent a 2.086.783,74
euros.

Publicat al DOCE núm. S115, de 16.6.1999.
Publicat al DOGC núm. 2917, de 25.6.1999.
Publicat al BOE núm. 150, de 24.6.1999.

Data d’adjudicació: 8 de setembre de 1999.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Contractista: Comelta, SA.
Import d’adjudicació: 347.211.600 ptes.,
IVA inclòs, equivalent a 2.086.783,74 euros.

Número d’expedient: 113/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: arrendament d’edifi-
cis prefabricats recuperables amb destina-
ció als centres docents públics.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: imperiosa urgència.
Procediment: negociat sense publicitat.
 Pressupost base de la licitació: 147.000.000
ptes., IVA inclòs, equivalent a 883.487,79
euros.
Data d’adjudicació: 23 de setembre de
1999.
Nacionalitat dels Contractistes: espanyola.
Contractistes:

UTE Grupo Dragados, SA - Construccio-
nes Especiales Dragados, SA.

Ormo, CMI, SL.
Import d’adjudicació: 138.424.950 ptes.,
IVA inclòs, equivalent a 831.950,70 euros.
UTE Grupo Dragados, SA - Construcciones
Especiales Dragados, SA: 75.412.500 ptes.,
equivalent a 453.238,25 euros.
Ormo CMI, SL: 63.012.450 ptes., equiva-
lent a 378.712,45 euros.

Número d’expedient: 3/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material d’aules-tallers per l’ensenyament
secundari obligatori, amb destinació als
centres docents públics.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
 Pressupost base de la licitació: 243.560.535
ptes., IVA inclòs, equivalent a 1.463.828,30
euros.

Publicat al DOCE núm. S050, de 12.3.1999.
Publicat al DOGC núm. 2858, de 30.3.1999.
Publicat al BOE núm. 76, de 30.3.1999.

Data d’adjudicació: 31 de maig de 1999.
Nacionalitat dels Contractistes: espanyola.
Contractistes:

Alecop, S. Coop. TDA.
Sistemas Didácticos, SA (SIDAC)

Import d’adjudicació: 229.989.012 ptes.,
IVA inclòs, equivalent a 1.382.261,80 euros.
Alecop, S. Coop.TDA: 133.009.156 ptes.,
equivalent a 799.401,13 euros.
Sistemas Didácticos, SA (SIDAC): 94.741.424
ptes., equivalent a 569.407,43 euros.

Número d’expedient: 1/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
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Objecte del contracte: servei de trasllats i
reparació d’edificis prefabricats recupera-
bles amb destinació als aularis d’ensenya-
ment.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgència.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
 Pressupost base de la licitació: 421.000.000
ptes. IVA inclòs, equivalent a 2.530.260,96
euros.

Publicat al DOCE núm. S042, de 2.3.1999.
Publicat al DOGC núm. 2839, de 3.3.1999.
Publicat al BOE núm. 54, de 4.3.1999.

Data d’adjudicació: 28 d’abril de 1999.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Contractista: UTE Grupo Dragados, SA -
Construcciones Especiales Dragados, SA.
Import d’adjudicació: 325.000.000 ptes.,
IVA inclòs, equivalent a 1.953.289,34 euros.

Número d’expedient: 4/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: subministrament de
mobiliari escolar homologat amb destinació
als centres docents.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgència.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
 Pressupost base de la licitació: 359.547.988
ptes., IVA inclòs, equivalent a 2.160.926,93
euros.

Publicat al DOCE núm. S059, de 25.3.1999.
Publicat al DOGC núm. 2858, de 30.3.1999.
Publicat al BOE núm. 76, de 30.3.1999.

Data d’adjudicació: 13 de maig de 1999.
Nacionalitat dels Contractistes: espanyola.
Contractistes:

Sacai, SA.
Mobles Grau, SA.
Tabervall, SA.
Beniart, SA.
Metalúrgica Casbar, SA.
Exdi, SL.
Federivo Giner.
Forespan, SA.
Pérez de la Oliva, SA.

Import d’adjudicació: 274.591.880 ptes.,
IVA inclòs, equivalent a 1.650.330,44 euros.
Sacai, SA: 125.805.155 ptes., equivalent
a 756.104,21 euros.
Mobles Grau: 2.351.170 ptes., equivalent
a 14.130,82 euros.
Tabervall, SA: 11.059.825 ptes., equivalent
a 66.470,89 euros.
Beniart, SA: 11.339.250 ptes., equivalent
a 68.150,27 euros.
Metalúrgica Casbar, SA: 23.651.575 ptes.,
equivalent a 142.148,83 euros
Exdi, SL: 7.242.510 ptes., equivalent a
43.528,36 euros.
Federico Giner, S.A: 52.595.125 ptes., equi-
valent a 316.103,07 euros.
Forespan, SA: 35.151.170 ptes., equivalent
a 211.262,79 euros.
Pérez de la Oliva, SA: 5.396.100 ptes., equi-
valent a 32.431,21 euros.

Número d’expedient: 7/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: subministrament de

material escolar i educatiu amb destinació
als centres docents públics.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgència.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
 Pressupost base de la licitació: 104.371.046
ptes., IVA inclòs, equivalent a 627.282,62
euros.

Publicat al DOCE núm. S59, de 25.3.1999.
Publicat al DOGC núm. 2858, de 30.3.1999.
Publicat al BOE núm. 76, de 30.3.1999.

Data d’adjudicació: 23 de juny de 1999.
Nacionalitat dels Contractistes: espanyola.
Contractistes:

Equipamientos Deportivos, SA (EQUIDESA).
Mein, SA.
Decoraciones Artísticas, SA (DASA).
G y M Alti, SL.
Equinse, SA.

Import d’adjudicació: 66.249.377 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 398.166,77 euros.
Equipamientos Deportivos, SA: 8.107.728
ptes., equivalent a 48.728,43 euros.
Mein, SA: 6.587.854 ptes., equivalent a
39.593,80 euros.
Decoraciones Artísticas, SA: 6.021.000
ptes., equivalent a 36.186,94 euros.
G y M Alti, SL: 6.196.535 ptes., equivalent
a 37.241,93 euros.
Equinse, SA : 8.332.557 ptes., equivalent
a 50.079,68 euros.

Número d’expedient: 55/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material per a l’aula de química instrumen-
tal amb destinació als centres docents pú-
blics.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgència.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
 Pressupost base de la licitació: 26.740.000
ptes., IVA inclòs, equivalent a 160.710,64
euros.
Data d’adjudicació: 26 de juliol de 1999.

Publicat al DOGC núm. 2917, de 25.6.1999.
Publicat al BOE núm. 150, de 24.6.1999.

Data d’adjudicació: 23 de juny de 1999.
Nacionalitat dels Contractistes: espanyola.
Contractistes:

Eductrade, SA.
Vidra Foc, SA.

Import d’adjudicació: 22.476.082 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 135.083,97 euros.
Eductrade, SA: 6.498.274 ptes., equivalent
a 39.055,41 euros.
Vidra Foc, SA: 9.678.700 ptes., equivalent
a 58.170,16 euros.

Número d’expedient: 57/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material pel laboratori de sistemes de regu-
lació i de telecomunicació amb destinació
als centres docents públics.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgència.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
 Pressupost base de la licitació: 28.390.000

ptes., IVA inclòs, equivalent a 170.627,34
euros.

Publicat al DOGC núm. 2920, de 30.6.1999.
Publicat al BOE núm. 156, d’1.7.1999.

Data d’adjudicació: 26 de juliol de 1999.
Nacionalitat dels Contractistes: espanyola.
Contractistes:

Sidac, SA.
Festo Pneumàtic, SA.

Import d’adjudicació: 21.744.934 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 130.689,69 euros.
Sidac, SA: 5.992.042 ptes., equivalent a
36.012,90 euros.
Festo Pneumàtic, SA: 6.188.728 ptes., equi-
valent a 37.195,00 euros.

Número d’expedient: 59/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material per als equipaments de carrosse-
ria i pel laboratori de sistemes amb destina-
ció als centres docents públics.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgència.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
 Pressupost base de la licitació: 34.548.000
ptes., IVA inclòs, equivalent a 207.637,66
euros.

Publicat al DOGC núm. 2920, de 30.6.1999.
Publicat al BOE núm. 156, d’1.7.1999.

Data d’adjudicació: 26 de juliol de 1999.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Contractista: Eurociencia, SA.
Import d’adjudicació: 25.904.845 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 155.691,25 euros.

Número d’expedient: 60/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material per a l’aula de botiga amb destina-
ció als centres docents públics.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgència.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
 Pressupost base de la licitació: 26.480.000
ptes., IVA inclòs, equivalent a 159.148,01
euros.

Publicat al DOGC núm. 2920, de 30.6.1999.
Publicat BOE núm. 156, d’1.7.1999.

Data d’adjudicació: 26 de juliol de 1999.
Nacionalitats dels Contractistes: espanyola.
Contractistes:

Saurina, SA.
Adient, SA.

Import d’adjudicació: 24.568.154 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 147.657,58 euros.

Saurina, SA: 16.683.992 ptes. equivalent
a 100.272,81 euros.

Adient, SA: 7.884.162 ptes., equivalent
a 47.384,77 euros.

Número d’expedient: 76/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material per als equipaments d’automoció
amb destinació als centres docents públics.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgència.
Procediment: obert.
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Forma: concurs.
 Pressupost base de la licitació: 27.829.280
ptes. IVA inclòs, equivalent a 167.257,34
euros.

Publicat al DOGC núm. 2920, de 30.6.1999
Publicat al BOE núm. 156, d’1.7.1999

Data d’adjudicació: 26 de juliol de 1999
Nacionalitat del Contractista: espanyola
Contractista: Eductrade, SA.
Import d’adjudicació: 17.906.225 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 107.618,58 euros.

Número d’expedient: 78/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material per a l’aula de rebotiga amb des-
tinació als centres docents públics.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgència.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
 Pressupost base de la licitació: 28.245.000
ptes., IVA inclòs, equivalent a 169.755,87
euros.

Publicat al DOGC núm. 2920, de 30.6.1999.
Publicat al BOE núm. 156, d’1.7.1999.

Data d’adjudicació: 26 de juliol de 1999.
Nacionalitat dels Contractistes: espanyola.
Contractistes:

G y M Alti, SA.
Meto Identification Systems, SA.

Import d’adjudicació: 26.347.500 ptes., IVA
INCLÒS, equivalent a 158.351,66 euros.
G y M Alti, SA: 19.443.000 ptes., equiva-
lent a 116.854,78 euros.
Meto Identification Systems, SA: 5.688.000
ptes., equivalent a 34.185,57 euros.

Número d’expedient: 80/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material per al laboratori d’electrònica amb
destinació als centres docents públics.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgència.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
 Pressupost base de la licitació: 31.675.000
ptes., IVA inclòs, equivalent a 190.370,58
euros.

Publicat al DOGC núm. 2920, de 30.6.1999.
Publicat al BOE núm. 156, d’1.7.1999.

Data d’adjudicació: 26 de juliol de 1999.
Nacionalitat dels Contractistes: espanyola.
Contractistes:

Eurociencia, SA.
Promax Electrónica, SA.

Import d’adjudicació: 22.277.279 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 133.889,14 euros.
Eurociencia, SA: 7.963.480 ptes., equiva-
lent a 47.861,48 euros.
Promax Electrónica, SA: 9.633.016 ptes.,
equivalent a 57.895,59 euros.

Número d’expedient: 82/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material per l’aula-taller d’instal·lacions amb
destinació als centres docents públics.
Tipus de contracte: subministrament.

Tramitació: urgència.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
 Pressupost base de la licitació: 33.935.000
ptes., IVA inclòs, equivalent a 203.953,46
euros.

Publicat al DOGC núm. 2920, de 30.6.1999.
Publicat al BOE núm. 156, d’1.7.1999.

Data d’adjudicació: 26 de juliol de 1999.
Nacionalitat dels Contractistes: espanyola.
Contractistes:

DISTESA.
Siemens, SA.

Import d’adjudicació: 23.199.764 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 139.433,39 euros.
DISTESA: 7.642.742 ptes., equivalent a
45.933,80 euros.

Siemens, SA: 6.765.000 ptes., equivalent
a 40.658,47 euros.

Número d’expedient: 85/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material per als equipaments de metrologia
amb destinació als centres docents públics.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgència.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 25.706.500
ptes., IVA inclòs, equivalent a 154.499,18
euros.

Publicat al DOGC núm. 2920, de 30.6.1999.
Publicat al BOE núm. 156, d’1.7.1999.

Data d’adjudicació: 26 de juliol de 1999.
Nacionalitat dels Contractistes: espanyola.
Contractistes:

Tecmicro, SA.
Ferretería Unceta, SA.

Import d’adjudicació: 17.819.322 ptes. IVA
inclòs, equivalent a 107.096,28 euros.
Tecmicro, SA: 7.740.000 ptes., equivalent
a 46.518,34 euros.
Ferretaría Unceta, SA: 5.320.822 ptes.,
equivalent a 31.978,78 euros.

Número d’expedient: 86/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material per als equipaments de deforma-
ció/tall/soldadura amb destinació als cen-
tres docents públics.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgència.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
 Pressupost base de la licitació: 13.581.000
ptes., IVA inclòs, equivalent a 81.623,45
euros.

Publicat al DOGC núm. 2920, de 30.6.1999.
Publicat al BOE núm. 156, d’1.7.1999.

Data d’adjudicació: 26 de juliol de 1999.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Contractista: Sunarc, SA.
Import d’adjudicació: 9.993.869 ptes. IVA
inclòs, equivalent a 60.064,36 euros.

Número d’expedient: 88/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: subministrament de

material per a l’aula d’anàlisi i assaigs amb
destinació als centres docents públics.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgència.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
 Pressupost base de la licitació: 20.489.000
ptes. IVA inclòs, equivalent a 123.141,37
euros.

Publicat al DOGC núm. 2920, de 30.6.1999.
Publicat al BOE núm. 156, d’1.7.1999.

Data d’adjudicació: 26 de juliol de 1999
Contractista: Vidra Foc, SA.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 14.089.495 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 84.679,57 euros.

Número d’expedient: 89/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material per a la família de sanitat amb des-
tinació als centres docents públics.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgència.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
 Pressupost base de la licitació: 26.419.150
ptes., IVA inclòs, equivalent a 158.782,92
euros.

Publicat al DOGC núm. 2917, de 25.6.1999.
Publicat al BOE núm. 150, de 24.6.1999.

Data d’adjudicació: 26 de juliol de 1999.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Contractista: Vidra Foc, SA.
Import d’adjudicació: 18.211.333 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 109.452,32 euros.

Número d’expedient: 90/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material per a la família de manteniment i
serveis a la producció amb destinació als
centres docents públics.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgència.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
 Pressupost base de la licitació: 28.549.000
ptes., IVA inclòs, equivalent a 171.582,95
euros.

Publicat al DOGC núm. 2917, de 25.6.1999.
Publicat al BOE núm. 150, de 24.6.1999.

Data d’adjudicació: 26 de juliol de 1999.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Contractista: Botiquín Sans, SL.
Import d’adjudicació: 19.926.646 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 119.761,55 euros.

Número d’expedient: 91/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material per als equipaments de mecanit-
zació amb destinació als centres docents
públics.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgència.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
 Pressupost base de la licitació: 37.906.000
ptes., IVA inclòs, equivalent a 227.819,65
euros.
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Publicat al DOGC núm. 2920, de 30.6.1999.
Publicat al BOE núm. 156, d’1.7.1999.

Data d’adjudicació: 26 de juliol de 1999.
Nacionalitat dels Contractistes: espanyola.
Contractistes:

Sidac, SA.
Aubert, SA.
Eductrade, SA.

Import d’adjudicació: 35.078.178 ptes. IVA
inclòs, equivalent a 210.824,10 euros.
Sidac, SA: 15.870.778 ptes., equivalent a
95.385,30 euros.
Aubert, SA: 8.679.000 ptes., equivalent a
52.161,84 euros.
Eductrade, SA: 7.949.250 ptes., equivalent
a 47.775,95 euros.

Número d’expedient: 45/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material per al batxillerat tecnològic, amb
destinació als centres docents públics.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 25.754.000
ptes., IVA inclòs, equivalent a 154.784,66
euros.

Publicat al DOGC núm. 2905, de 8.6.1999.
Publicat al BOE núm. 134, de 5.6.1999.

Data d’adjudicació: 20 de juliol de 1999.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Contractista: Freixas i Ros, SL.
Import d’adjudicació: 23.868.466 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 143.452,37 euros.

Número d’expedient: 44/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material de l’especialitat nauticopesquera,
amb destinació als centres docents públics.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgència.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 16.717.000
ptes., IVA inclòs, equivalent a 100.471,19
euros.

Publicat al DOGC núm. 2898, de 28.5.1999.
Data d’adjudicació: 7 de juliol de 1999.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Contractista: Sidac, SA.
Import d’adjudicació: 16.716.945 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 100.470,86 euros.

Número d’expedient: 48/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: servei de trasllat i re-
paracions d’edificis prefabricats recupera-
bles, amb destinació als centres docents
públics.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat sense publicitat.
Pressupost base de la licitació: 96.000.000
ptes., IVA inclòs, equivalent a 576.971,62
euros.
Data d’adjudicació: 30 de juny de 1999.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Contractista: Ormo CMI, SL.

Import d’adjudicació: 96.000.000 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 576.971,62 euros.

Número d’expedient: 121/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material escolar i educatiu, amb destinació
als centres docents públics.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat sense publicitat.
 Pressupost base de la licitació: 9.199.872
ptes., IVA inclòs, equivalent a 55.292,34
euros.
Data d’adjudicació: 10 de novembre de
1999.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Contractista: Sidac, SA.
Import d’adjudicació: 9.199.872 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 55.292,34 euros.

Número d’expedient: 147/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material escolar i educatiu, amb destinació
als centres docents públics.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat sense publicitat.
Pressupost base de la licitació: 9.048.000
ptes., IVA inclòs, equivalent a 54.379,58
euros.
Data d’adjudicació: 10 de novembre de
1999.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Contractista: Orpi, SL.
Import d’adjudicació: 9.048.000 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 54.379,58 euros.

Número d’expedient: 19/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: subministrament de
mobiliari per a secretaria, amb destinació als
centres docents públics.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat sense publicitat.
Pressupost base de la licitació: 6.098.178
ptes., IVA inclòs, equivalent a 36.650,79
euros.
Data d’adjudicació: 6 d’abril de 1999.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Contractista: Comercial de Industrias Reu-
nidas, SA.
Import d’adjudicació: 6.098.178 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 36.650,79 euros.

Número d’expedient: 15/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: subministrament de
maquinaria per a secretaria, amb destina-
ció als centres docents públics.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat sense publicitat.
Pressupost base de la licitació: 22.408.518
ptes., IVA inclòs, equivalent a 134.677,91
euros.
Data d’adjudicació: 9 d’abril de 1999.

Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Contractista: Xerox España, The Document
Company, SAU.
Import d’adjudicació: 22.408.518 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 134.677,91 euros.

Número d’expedient: 21/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: : Servei de Gestió d’Immobles i Con-
tractacions.
Objecte del contracte: subministrament de
mobiliari per a secretaria, amb destinació als
centres docents públics.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat sense publicitat
Pressupost base de la licitació: 6.329.985
ptes., IVA inclòs, equivalent a 38.043,98
euros.
Data d’adjudicació: 6 d’abril de 1999.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Contractista: G y M, Alti, SL.
Import d’adjudicació: 6.329.985 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 38.043,98 euros.

Número d’expedient: 39/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material d’informàtica, amb destinació als
centres docents públics.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat sense publicitat.
Pressupost base de la licitació: 19.583.610
ptes., IVA inclòs, equivalent a 117.699,87
euros.
Data d’adjudicació: 12 de juliol de 1999.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Contractista: Fujitsu España, S.A
Import d’adjudicació: 19.583.610 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 117.699,87 euros.

Barcelona, 21 de març de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.068.146)

DECRET 130/2000, de 3 d’abril, de modi-
ficació de l’article 11.1 del Decret 332/1994,
de 4 de novembre, pel qual s’estableix l’or-
denació general dels ensenyaments de for-
mació professional específica a Catalunya.

El Decret 332/1994, de 4 de novembre,
modificat pel Decret 214/1998, de 30 de
juliol, estableix l’ordenació general dels en-
senyaments de formació professional es-
pecífica a Catalunya. L’article 11.1 de l’es-
mentat Decret disposa que per accedir,
mitjançant la prova d’accés, als cicles for-
matius de grau mitjà, caldrà complir 17
anys d’edat durant l’any natural de realit-
zació de la prova.

D’acord amb l’actual normativa de la pro-
va d’accés als cicles formatius de grau mitjà
i tot i les possibilitats de permanència a
l’educació secundària obligatòria hi ha jo-
ves que mostren interès per utilitzar altres
possibilitats i, concretament en el cas d’alum-
nes que tenen 17 anys, per presentar-se a
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les proves d’accés als cicles formatius de
grau mitjà sense haver assolit la formació o
preparació personal adients per presentar-
se a les proves d’accés amb certa garantia
d’èxit.

Així doncs, és convenient afegir al requi-
sit de tenir únicament 17 anys, l’acreditació
d’haver realitzat aquelles activitats que com-
pletin la seva formació inicial o la seva
preparació personal. La Llei orgànica 1/
1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general
del sistema educatiu, indica específicament
que una de les finalitats dels programes de
garantia social és la de proporcionar als
alumnes una formació bàsica i professional
que els permeti prosseguir els seus estudis
en els diferents ensenyaments regulats en
la Llei i, especialment, en la formació pro-
fessional específica de grau mitjà, a través
de la prova d’accés.

A més d’haver cursat amb aprofitament
un programa de garantia social hi ha altres
activitats que complementen la formació o
la preparació personal i que cal també tenir
en compte; aquestes activitats són l’expe-
riència laboral o bé les experiències que es
considerin assimilades a les esmentades
activitats.

Per tot això, a proposta de la consellera
d’Ensenyament, amb l’informe del Consell
Escolar de Catalunya, d’acord amb el dic-
tamen de la Comissió Jurídica Assessora i
amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic. Es modifica l’article 11.1 del
Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel
qual s’estableix l’ordenació general dels en-
senyaments de formació professional espe-
cífica a Catalunya, el qual queda redactat
de la manera següent:

“Per accedir, mitjançant la prova d’accés,
als cicles formatius de grau mitjà, a més
d’acreditar haver cursat amb aprofitament
un programa de garantia social o d’acredi-
tar experiència laboral o experiències que
es considerin assimilades, caldrà tenir com-
plerts disset anys d’edat.”

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 214/1998, de 30 de
juliol, pel qual es modifica l’article 11.1 del
Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel
qual s’estableix l’ordenació general dels
ensenyaments de formació professional
específica a Catalunya.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 3 d’abril de 2000

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.080.039)

ORDRE de 27 de març de 2000, per la qual
es modifiquen els preus públics pels serveis
d’ensenyament de música i de dansa als
col·legis d’educació primària i artística.

Atès que als serveis d’ensenyaments de
música i de dansa que preveu l’article 39.5
de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu, li
és d’aplicació l’article 22 de la Llei 15/1997,
de 24 de desembre, de taxes i preus pú-
blics de la Generalitat de Catalunya i d’acord
amb l’article 23 de l’esmentada Llei sobre
la creació, la modificació i la derogació dels
preus públics;

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

Ordeno:

Article 1. 1.1 Modificar el preu públic pel
servei d’ensenyament de música als col·-
legis d’educació primària i artística previs-
tos a la disposició addicional 6 del Decret
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària.

1.2 Fixar en 80.000 ptes. per curs, equi-
valents a 480,81 euros, el preu públic d’uti-
lització del servei públic d’ensenyament de
música als col·legis d’educació primària i
artística, per al curs 2000-01.

Article 2. 2.1 Modificar el preu públic pel
servei d’ensenyament de dansa als col·legis
d’educació primària i artística previstos a la
disposició addicional 6 del Decret 198/1996,
de 12 de juny, pel qual s’aprova el Regla-
ment orgànic dels centres docents públics
que imparteixen educació infantil i primària.

2.2 Fixar en 53.300 ptes. per curs, equi-
valents a 320,34 euros, el preu públic d’uti-
lització del servei públic d’ensenyament de
dansa als col·legis d’educació primària i
artística, per al curs 2000-01.

Article 3. Els preus públics seran exigibles
abans de la prestació del servei.

No obstant això, es pot fraccionar el pa-
gament dels preus públics en tres terminis
d’una tercera part cadascun. El primer
termini es farà efectiu abans de la matricu-
lació de l’alumne, el segon termini es farà
efectiu abans del 31 de desembre, i el
tercer termini es farà efectiu abans del 31
de març del corresponent curs acadèmic.

Article 4. Als alumnes de famílies nombro-
ses els seran d’aplicació les exempcions i
bonificacions establertes en la legislació
vigent relativa a la protecció d’aquestes
famílies.

Disposició addicional

D’acord amb el que disposa l’article 2.b)
de la Llei 4/1988, de 28 de març, regulado-
ra de l’autonomia de gestió econòmica dels
centres docents públics no universitaris de
la Generalitat de Catalunya, els ingressos
obtinguts d’acord amb els articles 1 i 2
d’aquesta Ordre s’ingressaran al compte

corrent del centre docent i seran gestionats
pel centre pels procediments previstos a la
Llei 4/1988 esmentada i la normativa que la
desplega.

Barcelona, 27 de març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.081.048)

ORDRE de 27 de març de 2000, per la qual
es modifiquen els preus públics dels serveis
prestats a les llars d’infants de titularitat del
Departament d’Ensenyament i se n’aprova
el barem per a les bonificacions per al curs
2000-01.

Atès que al servei d’escolarització i men-
jador a les llars d’infants del Departament
d’Ensenyament li és d’aplicació l’article 22
de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de
taxes i preus públics de la Generalitat de
Catalunya, i d’acord amb l’article 23 de
l’esmentada Llei, sobre la creació, la mo-
dificació i la derogació del preus públics;

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

Ordeno:

Article 1. Modificar els preus públics dels
serveis prestats a les llars d’infants de titu-
laritat del Departament d’Ensenyament per
al curs 2000-01 que queden establerts de
la manera següent:

Per la utilització dels serveis de la llar d’in-
fants: 22.500 ptes./mes, equivalents a
135,23 euros/mes.

Per la utilització dels serveis de la llar d’in-
fants exclòs el servei de menjador: 10.250
ptes./mes, equivalents a 61,60 euros/mes.

Article 2. El preu públic serà exigible en
iniciar-se la prestació del servei.

Article 3. Aprovar les bonificacions dels
preus públics dels serveis prestats a les llars
d’infants per al curs 2000-01, d’acord amb
el barem establert segons el procediment
següent:

a) En el cas que l’infant estigui integrat
en una unitat familiar, es calcularà la suma
dels ingressos anuals que per qualsevol
concepte percebi la unitat familiar de l’in-
fant. A aquests efectes, s’entén per unitat
familiar bé la formada pels cònjuges no
separats legalment o una altra relació esta-
ble anàloga i els fills menors de 18 anys i els
majors d’aquesta edat que tinguin la condi-
ció legal de persona disminuïda, o bé la
formada pel pare o la mare que tinguin la
representació legal i els fills que reuneixin
els requisits anteriors.

El total d’ingressos es dividirà pel nom-
bre total de membres de la unitat familiar
per determinar-ne la base de càlcul anual.

b) En el cas que l’infant no estigui inte-
grat en una unitat familiar, es calcularà la
suma dels ingressos anuals que per qual-
sevol concepte percebi la unitat familiar del
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subjecte obligat al pagament, inclosos els
que l’infant pugui percebre.

En aquest cas, el total d’ingressos es di-
vidirà pel nombre total de membres de la
unitat familiar, inclòs l’infant, per determinar
la base de càlcul anual.

Segons l’interval de la base de càlcul on
es trobi el subjecte obligat a pagament,
s’aplicaran sobre el preu del servei les bo-
nificacions següents:

Interval primer:
Base de càlcul anual: fins a 339.500 ptes.,

equivalents a 2.040,50 euros.
Import mensual a pagar: 0 ptes.
Exempció.
Interval segon:
Base de càlcul anual: de 339.501 a

452.650 pessetes (equivalents a: de 2.040,51
a 2.720,57 euros).

Import mensual a pagar: preu del servei x
0,25.

Bonificació: 75%.
Interval tercer:
Base de càlcul anual: de 452.651 a

566.300 pessetes (equivalents a: de 2.720,58
a 3.403,53 euros).

Import mensual a pagar: preu del servei x
0,50.

Bonificació: 50%.
Interval quart:
Base de càlcul anual: de 566.301 a

678.925 pessetes (equiva lents a:  de
3.403,53 a 4.080,42 euros).

Import mensual a pagar: preu del servei
x 0,75.

Bonificació: 25%.
A partir de 678.926 pessetes, equivalents

a 4.080,42 euros, no hi haurà cap bonifica-
ció del preu del servei.

Article 4. A les llars d’infants del Departa-
ment d’Ensenyament es podrà sol·licitar
bonificació sobre el preu públic dels serveis
que presten, establerts a l’article 1 d’aques-
ta Ordre. La bonificació es podrà sol·licitar
dintre dels 20 dies hàbils següents a l’en-
trada en vigor d’aquesta Ordre.

El director de cada llar d’infants trametrà
al delegat territorial corresponent del Depar-
tament d’Ensenyament la llista de les pro-
postes de bonificació amb especificació del
nom del sol·licitant, el del beneficiari, la base
de càlcul anual i el tipus de bonificació pro-
posat. A aquesta relació s’hi adjuntaran les
sol·licituds i la documentació justificativa
corresponents.

El delegat territorial del Departament
d’Ensenyament, amb els informes previs que
s’escaiguin, resoldrà les sol·licituds i en
notificarà la resolució als interessats per
mitjà del director de la llar d’infants corres-
ponent. A la resolució es farà constar el ti-
pus de bonificació aprovat.

Article 5. Contra les resolucions del dele-
gat territorial del Departament d’Ensenya-
ment relatives a la concessió o denegació
de bonificacions es podrà interposar, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la notificació de la resolució esmentada,
recurs d’alçada davant del director general
de Centres Docents, d’acord amb el que
disposen els articles 107.1, 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del

procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 27 de març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.081.047)

ORDRE de 27 de març de 2000, per la qual
es modifiquen els preus públics a diversos
serveis docents del Departament d’Ense-
nyament.

Atès que al servei d’autoaprenentatge, al
servei de cursos intensius d’estiu i al servei
de cursos monogràfics a les escoles ofici-
als d’idiomes i al servei de cursos mono-
gràfics a les escoles d’art, considerats com
activitats complementàries, els és d’aplica-
ció l’article 22 de la Llei 15/1997, de 24 de
desembre, de taxes i preus públics de la
Generalitat de Catalunya, i d’acord amb l’ar-
ticle 23 de l’esmentada Llei, de creació, mo-
dificació i derogació dels preus públics;

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

Ordeno:

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

1.2 Fixar en 9.300 ptes. per quadrimes-
tre, equivalents a 55,90 euros, el preu pú-
blic d’utilització del servei d’autoaprenentat-
ge a les escoles oficials d’idiomes per al curs
2000-01. Els alumnes oficials de les esco-
les oficials d’idiomes gaudeixen d’una re-
ducció del 50% sobre aquest preu.

Article 2. 2.1 Modificar el preu públic pel
servei de cursos intensius d’estiu a les es-
coles oficials d’idiomes, impartits en el marc
de la formació permanent prevista a l’article
2.1 del Reial decret 967/1988, de 2 de se-
tembre, sobre ordenació dels ensenyaments
corresponents al primer nivell dels ensenya-
ments especialitzats d’idiomes.

2.2 Fixar en 36.100 ptes., equivalents a
216,98 euros, el preu públic d’utilització del
servei de cursos intensius d’estiu a les es-
coles oficials d’idiomes, per a cada curs de
cada idioma, per al curs 2000-01. Si el curs
inclou activitats fora de l’escola el preu
públic és de 40.000 ptes., equivalents a
240,42 euros.

Article 3. 3.1 Modificar el preu públic pel
servei de cursos monogràfics a les escoles
oficials d’idiomes, impartits en el marc de la
formació permanent prevista a l’article 2.1
del Reial decret 967/1988, de 2 de setem-
bre, sobre ordenació dels ensenyaments
corresponents al primer nivell dels ensenya-
ments especialitzats d’idiomes.

3.2 Fixar el preu públic d’utilització del
servei de cursos monogràfics a les escoles
oficials d’idiomes per al curs 2000-01 en
6.100 ptes., equivalents a 36,67 euros,
d’inscripció al curs més 610 ptes., equiva-
lents a 3,67 euros, per hora de durada
d’aquest.

Article 4. 4.1 Modificar el preu públic pel
servei de cursos monogràfics a les escoles
d’art.

4.2 Fixar en 30.100 pessetes, equiva-
lents a 180,92 euros, el preu públic per
cadascun dels cursos monogràfics a les
escoles d’art per al curs 2000-01.

Article 5. Tots aquests preus públics són
exigibles abans de la prestació del servei.

Disposició addicional

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

Barcelona, 27 de març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.081.049)

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2000, per
la qual s’atribueix una nova denominació
específica a un institut d’educació secun-
dària de Montcada i Reixac.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent de l’institut
d’educació secundària per atribuir una nova
denominació específica al centre, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

S’ha comprovat a l’expedient esmentat
que el centre compleix 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 secundà-
ria i formació professional de grau superior,

Per tot això,

Resolc:

Atribuir a l’institut d’educació secundària
Montcada i Reixac, amb número de codi
08021788, ubicat al c. Carrerada, s/n, de
Montcada i Reixac (Vallès Occidental), la
nova denominació específica Montserrat
Miró i Vilà.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
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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, 16 de març de 2000

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

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(00.067.081)

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
La Salle, de Cassà de la Selva.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat La Salle, de Cassà de
la Selva, en petició de modificació de l’au-
torització d’obertura del nivell d’educació
infantil, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
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 La
Salle, de Cassà de la Selva, per ampliació
del segon cicle de l’educació infantil, 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 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.

Girona, 20 de març de 2000

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

Melcior Cruzate de Palau
Delegat territorial de Girona

ANNEX

Comarca del Gironès

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Cassà de la Selva.
Localitat: Cassà de la Selva.
Núm. de codi: 17000858.
Denominació: La Salle de Cassà.
Adreça: c. Germà Agustí, 25.
Titular: Escoles Cristianes, Gns. de les.
NIF: Q0800055-F.

S’autoritza l’ampliació de 2 unitats d’edu-
cació infantil de segon cicle, amb efectes a
partir del curs 1999-00.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 6 unitats de segon ci-
cle amb capacitat per a 150 llocs escolar.

Educació primària: 12 unitats amb capa-
citat per a 300 llocs escolars.

Educació secundària: educació secundà-
ria obligatòria, 4 unitats de primer cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars i 4 uni-
tats de segon cicle amb capacitat per a 120
llocs escolars. En funcionament tots els
cursos

(00.067.107)

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Escola de Música Rita Ferrer, de Palafrugell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Escola de Música Rita
Ferrer, de Palafrugell, en petició d’autorit-
zació de canvi de denominació específica
del centre i 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 Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats, i el Decret 179/
1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les
escoles de música i dansa,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat Es-
cola de Música Rita Ferrer, de Palafrugell, per
canvi de titularitat i canvi de denominació es-
pecífica del centre, 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.

Girona, 21 de març de 2000

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

Melcior Cruzate de Palau
Delegat territorial de Girona

ANNEX

Comarca del Baix Empordà

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Palafrugell.
Localitat: Palafrugell.
Núm. de codi: 17005315.
Denominació: Escola de Música Rita Ferrer.
Adreça: c. de Sant Joan, 21 i 23.
Titular: Escola de Música Rita Ferrer, SL.
NIF: B17377177.

S’autoritza la denominació específica
L’Escola de Música de Palafrugell, amb efec-
tes a partir del curs 1999-2000.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser L’Escola de Música de Pa-
lafrugell, SL, amb NIF B17377177, amb
efectes a partir del dia 1 del mes següent
de la seva publicació al DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Escola de Música de Palafrugell, amb una
capacitat simultània per a 70 llocs escolars.

(00.067.102)

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Maurici Izern, de Vic.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Maurici Izern, de Vic,
en petició d’autorització d’obertura dels
ensenyaments de formació professional de
grau mitjà i de grau superior i autorització
de supressió de la etapa d’educació secun-
dària obligatòria i dels ensenyaments de
formació professional de primer i segon
grau, es va instruir l’expedient corresponent.



337

Núm. 812

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
Maurici Izern, de Vic, per obertura dels
ensenyaments de formació professional de
grau mitjà i superior, i per supressió del ni-
vell d’educació secundària obligatòria i dels
ensenyaments de formació professional de
primer i segon grau, 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 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.

Barcelona, 21 de març 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

Comarca d’Osona

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Vic.
Localitat: Vic.
Núm. de codi: 08030871.
Denominació: Maurici Izern.
Adreça: rda. Francesc Camprodon, 1.
Titular: Acadèmia Maurici Izern, SL.
NIF: B08627770.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà i de
grau superior, amb efectes a partir de l’inici
del curs 2000-01.

S’autoritza la supressió de l’etapa d’edu-
cació secundària obligatòria, amb efectes
des de la fi del curs 1999-00.

S’autoritza la supressió dels ensenya-
ments de formació professional de primer i

de segon grau, amb efectes des de la fi del
curs 1999-00.
Composició del centre a l’inici del curs
2000-01
Autorització d’obertura:

Formació professional de grau mitjà:
Família administració:
Cicle formatiu de gestió administrativa

amb 2 grups amb capacitat per a 40 llocs
escolars.

En cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars.

Família comercial i màrqueting:
Cicle formatiu de comerç amb 1 grup amb

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

llocs escolars.
Formació professional de grau superior:
Família administració:
Cicle formatiu d’administració i finances

amb 2 grups amb capacitat per a 40 llocs
escolars.

Cicle formatiu de secretariat amb 1 grup
amb capacitat per a 20 llocs escolars.

En cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars.

(00.067.099)

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2000, de
citació a termini d’interessats en el recurs
contenciós administratiu núm. 266/99, in-
terposat per les senyores Maria Pilar Escar-
tin Samperiz i Rosa Llorente Farré.

En compliment del que ha ordenat el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Lleida en el recurs contenciós administratiu
núm. 266/99, interposat per les senyores
Maria Pilar Escartin Samperiz i Rosa Llorente
Farré.

D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa, en relació amb l’article 59 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin comparèixer
davant del Jutjat esmentat, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la publi-
cació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, els possibles in-
teressats en el recurs contenciós administra-
tiu 266/99, interposat contra la desestima-
ció presumpta del recurs administratiu pre-
sentat contra l’acte administratiu del delegat
territorial de Lleida d’1.10.1999 decidint no
obrir el termini de preinscripció d’alumnes de
l’ESO a l’IES Batxillerat mixt núm. 4.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al
DOGC.

Barcelona, 27 de març de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.074.106)

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2000, de
convocatòria per adjudicar places de resi-
dència als alumnes escolaritzats als centres
del Complex Educatiu de Tarragona, per al
curs 2000-01.

Pel Decret 283/1986, de 2 de setembre,
es va crear el Complex Educatiu de Tarra-
gona, amb dependència orgànica del De-
partament d’Ensenyament.

El Complex Educatiu de Tarragona acull
cada curs escolar, en règim de residència,
alumnes que es troben en situacions soci-
oeconòmiques, geogràfiques i acadèmiques
específiques, i que cursen estudis en els
centres docents dependents del Complex.

D’acord amb l’article 4 del Decret esmen-
tat, l’admissió d’alumnat per a places be-
cades totalment o parcialment es resoldrà
mitjançant convocatòria pública del Depar-
tament d’Ensenyament.

En conseqüència, i a proposta de la di-
rectora general de Promoció Educativa,

Resolc:

Obrir convocatòria per adjudicar places
de residència subvencionades totalment o
parcialment, per al curs 2000-01, destina-
des als alumnes dels centres del Complex
Educatiu de Tarragona que cursin qualse-
vol dels ensenyaments i les especialitats que
figuren a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

Aquesta convocatòria es regirà per les ba-
ses que s’indiquen a l’annex 1 d’aquesta
Resolució.

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, d’acord amb el que preveu
l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
dicti l’acte, en el termini d’un mes de l’en-
demà 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, 27 de març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

—1 Condicions generals
1.1 El nombre de places de residència,

així com la seva distribució per cursos en
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els diferents nivells, graus i especialitats,
serà el corresponent al de vacants que es
produeixin per al curs 2000-01, i es farà
públic al moment de produir-se aquestes
vacants als diversos centres.

1.2 Podran sol·l icitar plaça de resi-
dència els alumnes que no disposin al seu
municipi d’oferta educativa dels cursos aca-
dèmics compresos en cadascun dels ense-
nyaments que es detal len a l’annex 2
d’aquesta Resolució, ni puguin cursar els
esmentats ensenyaments en un municipi de
la seva comarca. Aquestes circumstàncies
s’acreditaran mitjançant certificat del gerent
del consell comarcal o del/de la secretari/a
de la delegació territorial, d’acord amb el que
s’estableix a l’apartat 6.9 d’aquestes bases.

També podran sol·licitar plaça de residèn-
cia els alumnes en els que concorrin circum-
stàncies especials com ara, condició d’or-
fenesa, ser fi l l d’emigrants residents a
l’estranger o qualsevol altra situació social,
familiar, cultural, mèdica, etc. desfavorida.
Aquestes circumstàncies s’acreditaran mit-
jançant certificats emesos per EAPS, Ins-
pecció d’Ensenyament, assistents socials,
ajuntaments, etc., en funció a la circums-
tància que hagi de ser acreditada.

1.3 El règim de permanència en les re-
sidències esmentades en la convocatòria
serà de dilluns a divendres.

1.4 L’adjudicació de la plaça de residèn-
cia es farà extensiva als cursos acadèmics
compresos en cadascun dels ensenyaments
que es detallen a l’annex 2 d’aquesta Re-
solució, així com a aquells cicles formatius
de grau mitjà i grau superior que no hi cons-
ten però que puguin ser autoritzats abans
de la finalització del termini per a presentar
les sol·licituds.

Per accedir als ensenyaments respec-
tius, l’alumne haurà de complir els requisits
que exigeix la legislació vigent.

1.5 Tots els alumnes que sol·licitin una
plaça de residència per a un curs, de les
que figuren als ensenyaments esmentats a
l’annex 2, estaran obligats a fer la preins-
cripció al centre del Complex on volen es-
colaritzar-se per als mateixos estudis que
fan constar en les sol·licituds de places de
residència, d’acord amb les normes i els
terminis establerts en la Resolució per la qual
s’aproven les normes de preinscripció i
matriculació d’alumnes als centres sostin-
guts amb fons públics que imparteixen en-
senyaments de règim general i de les arts
plàstiques i disseny per al curs 2000-01.

1.6 Per accedir a les places en les
condicions que disposa aquesta Resolució
caldrà complir els requisits d’estudis previs
que s’especifiquen a l’annex 3 de la present
Resolució.

1.7 Els sol·licitants de places per a alum-
nes que desitgin matricular-se en cursos in-
termedis d’ESO o batxillerat hauran d’ha-
ver superat el curs immediat anterior.

1.8 Els alumnes no podran sol·licitar pla-
ces per realitzar estudis de nivell igual o
inferior al que cursin o hagin cursat anteri-
orment.

1.9 Els alumnes que estiguin sotmesos
a qualsevol tipus d’expedient acadèmic
sancionador, ho faran constar a la seva sol·-
licitud per tal que la comissió qualificadora
pugui decidir sobre el seu cas.

—2 Caràcter del ajuts
2.1 Les subvencions per a les places de

residència tindran caràcter total o parcial se-
gons la disponibilitat econòmica familiar.

2.2 La continuïtat de les subvencions i
els ajuts per als diferents cursos d’un ma-
teix cicle educatiu es produirà de manera
automàtica, sempre que no hi hagi hagut
variacions en les circumstàncies que van
motivar-ne la concessió.

—3 Sol·licituds
3.1 Les sol·licituds dels aspirants es for-

malitzaran en els impresos normalitzats que
estaran a l’abast dels interessats a les de-
legacions territorials del Departament d’En-
senyament o al Complex Educatiu de
Tarragona, llocs on s’hauran de lliurar cor-
rectament emplenades.

3.2 El termini de presentació de sol-
licituds serà a partir de l’endemà de la data
de publicació d’aquesta Resolució al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al
dia 15 de juny de 2000.

—4 Criteris de valoració
Les sol·licituds es qualificaran per dos

conceptes: valoració de tipus socioeconò-
mic i valoració de tipus acadèmic.

4.1 En la valoració socioeconòmica es
tindran en compte els ingressos familiars,
la condició de família nombrosa i la condi-
ció de família monoparental o la condició
d’orfe de pare i mare del sol·licitant. En la
concessió d’aquestes places es considera-
ran, a més, el lloc de residència familiar i les
dificultats d’escolarització per als ensenya-
ments que es vulguin cursar, així com altres
circumstàncies sociopedagògiques particu-
lars que s’acreditin. La comissió es reserva
el dret de demanar la documentació que
consideri adequada.

4.2 En la valoració acadèmica es tindran
en compte les qualificacions obtingudes pels
sol·licitants en el curs anterior a aquell en
què s’efectua la sol·licitud.

4.3 La puntuació total s’obtindrà mitjan-
çant la suma de les valoracions socioeco-
nòmiques i de les valoracions acadèmiques.

—5 Places vacants
Les delegacions territorials del Departa-

ment d’Ensenyament portaran a terme les
accions de divulgació i difusió necessàries
per a donar a conèixer les places de resi-
dència vacants, especialment en les àrees
amb dificultats d’escolarització.

—6 Barems per a l’adjudicació
6.1 Es computaran com a ingressos fa-

miliars la totalitat dels ingressos nets obtin-
guts pels membres de la unitat familiar
durant l’any anterior. En cas d’ingressos
obtinguts pels germans del sol·licitant que
convisquin en el domicili familiar, es com-
putarà un 50% atenent la seva naturalesa i
la seva finalitat.

6.1.1 Es consideren membres de la
unitat familiar el pare i la mare del sol·licitant,
els germans solters menors de 25 anys que
visquin en el domicili familiar i els majors de
25 anys que pateixin incapacitats, disminu-
ció física o psíquica de la qual derivi la im-
possibilitat de tenir ingressos de qualsevol
mena, i els ascendents dels pares que jus-
tifiquin adequadament la seva residència en
el mateix domicili.

6.1.2 També es consideren membres de
la unitat familiar els germans solters majors
de 25 anys que convisquin en el domicili
familiar i es trobin en situació d’atur sense
subsidi.

6.1.3 En els casos en què el sol·licitant
al·legui independència familiar, haurà d’acre-
ditar aquesta circumstància, el seu domicili
i els mitjans econòmics de què disposa.

6.1.4 Al quocient resultant de dividir els
ingressos familiars entre el nombre de mem-
bres de la unitat familiar se li adjudicarà la
puntuació següent:

Fins a 300.000 ptes.: 10 punts.
De 300.001 a 350.000 ptes.: 8 punts.
De 350.001 a 400.000 ptes.: 7 punts.
De 400.001 a 450.000 ptes.: 6 punts.
De 450.001 a 500.000 ptes.: 5 punts.
De 500.001 a 550.000 ptes.: 4 punts.
De 550.001 a 600.000 ptes.: 3 punts.
De 600.001 a 650.000 ptes.: 2 punts.
De 650.001 a 700.000 ptes.: 1 punt.
Més de 700.001 ptes.: 0 punts.
6.2 Als aspirants que resideixin en

poblacions on no hi hagi cap centre públic
que imparteixi els estudis del Complex i que
tinguin dificultat de desplaçament se’ls ad-
judicaran 5 punts.

6.3 S’afegiran 0,5 punts per cadascun
dels germans, inclòs el sol·licitant, que in-
tegrin la unitat familiar.

6.4 Quan el pare, la mare o el tutor de
l’aspirant sigui titular de la condició de fa-
mília nombrosa, se li assignaran 2 punts.

6.5 Quan l’alumne sigui orfe o hi hagi
una situació de família monoparental, 2
punts.

6.6 En la valoració acadèmica s’adjudi-
carà a cada sol·licitant la puntuació mitjana
de la nota obtinguda en les qualificacions
del darrer curs i se l’arrodonirà al nombre
enter que correspongui.

Per als estudis regits pel sistema d’ava-
luació continuada, les puntuacions per cada
nota seran:

Molt deficient: 0 punts.
Insuficient: 2 punts.
Suficient: 5 punts.
Bé: 6 punts.
Notable: 8 punts.
Excel·lent: 10 punts.
6.7 La valoració de les circumstàncies

sociopedagògiques particulars, convenient-
ment justificades per la Inspecció d’Ense-
nyament o per un organisme d’assistència
social, es farà fins a un màxim de 10 punts.

6.8 Tindran caràcter prioritari les sol-
licituds de places de residència per cursar
les branques i especialitats dels cicles for-
matius esmentats en l’annex 2.

6.9 L’acreditació que justifiqui la impos-
sibilitat d’escolarització del sol·licitant per fer
els estudis demanats en algun dels centres
d’una comarca determinada, així com la
distància i dificultats de desplaçament es
farà mitjançant una certificació emesa pel
gerent del consell comarcal o pel/per la se-
cretari/a de la delegació territorial d’Ense-
nyament, en l’apartat corresponent a l’im-
près de sol·licitud.

—7 Adjudicació de places de residència
7.1 La valoració de les sol· l ic ituds

l’efectuarà una comissió qual i f icadora
constituïda pels membres següents:
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Presidenta: la directora general de Pro-
moció Educativa.

Vocals:
El delegat territorial de Tarragona.
El subdirector general de Centres Do-

cents.
El cap del servei de Centres Públics.
El responsable d’ajuts i serveis a l’estudi.
El gerent del Complex Educatiu de Tarra-

gona.
Un representant de les associacions de

pares i mares dels centres docents d’ense-
nyament secundari ubicats al Complex Edu-
catiu.

El director de la residència-internat del
Complex Educatiu de Tarragona, que actu-
arà com a secretari.

7.2 Un cop qualificades totes les sol-
licituds presentades, la comissió, d’acord
amb l’oferta de places vacants de residèn-
cia, proposarà la seva adjudicació per or-
dre de prioritat i de puntuació. Es delega en
la directora general de Promoció Educativa
la resolució d’aquesta convocatòria.

7.3 Els alumnes que en el curs acadè-
mic 1999-00 gaudeixen de plaça subvenci-
onada i que en el curs 2000-01 continuen
en el mateix cicle educatiu mantindran
aquesta plaça si les circumstàncies socio-
econòmiques no han canviat i si, a més, han
superat el curs.

7.4 Als sol·licitants se’ls notificarà si la
plaça subvencionada els ha estat concedi-
da o no abans del 30 de juny de 2000.

7.5 Abans del dia 10 de setembre de
2000 es considerarà resolta definitivament
l’adjudicació de places de residència per al
curs 2000-01.

7.6 La falsedat en les dades o en els do-
cuments que han d’acompanyar la sol·licitud
implicarà la pèrdua total dels drets del sol·-
licitant, sigui quin sigui el moment en què es
demostri la inexactitud, sens perjudici d’al-
tres responsabilitats que puguin derivar-se’n.

—8 Incorporació dels alumnes
8.1 El alumnes només poden incorpo-

rar-se per cursar estudis al centre per al qual
se’ls hagi concedit la plaça de residència.

8.2 En el termini de deu dies a partir de
la data en què se li comuniqui a l’alumne la
concessió d’una plaça de residència, cal-
drà que presenti els justificants detallats en
la comunicació.

—9 Si resten places vacants a la residèn-
cia, un cop efectuada l’adjudicació de pla-
ces, s’admetran sol·licituds d’alumnes esco-
laritzats en centres docents públics propers
al Complex Educatiu, que cursin estudis
diferents dels que s’ofereixin en el Complex
i en les condicions que s’estableixin.

ANNEX 2

El Complex Educatiu de Tarragona ofe-
reix el curs 2000-01 els ensenyaments se-
güents:

a) Ensenyament secundari obligatori
(ESO).

b) Batxillerat en humanitats i ciències.
Batxillerat tecnològic.
Batxillerat de ciències de la naturalesa i

la salut.
c) Cicles formatius de grau mitjà.
Preimpressió en arts gràfiques (0401).
Electromecànica de vehicles (0501).

Carrosseria (0502).
Acabats de la construcció (0701)
Obres de construcció (0702).
Obres de formigó (0703).
Equips electrònics de consum (0802).
Fabricació a mida i instal·lació de fusteria

i moble (0903).
Soldadura i caldereria (1401).
Instal·lacions i manteniment electromecà-

nic i conducció de línies de producció
(1901).

Conducció d’activitats fisicoesportives en
el medi rural (0101).

Escorxador i carnisseria-xarcuteria (1101).
Panificació i rebosteria (1106).
Cures auxiliars d’infermeria (1601).
Farmàcia (1602).
Perruqueria (1801).
Estètica personal decorativa (1802).
d) Cicles formatius de grau superior:
Animació d’activitats físiques i esportives

(0151).
Disseny i producció editorial (0451).
Automoció (0551).
Instal·lacions electrotècniques (0853).
Sistemes de telecomunicacions i informà-

tics (0854).
Construccions metàl·liques (1451)
Manteniment d’equips industrials (1953)
Dietètica (1651).
Higiene bucodental (1652).
Anatomia patològica i citologia (1653).
Laboratori de diagnòstic clínic (1654).
Documentació sanitària (1658).
Animació sociocultural (1751).
Integració social (1753).
Estètica (1852).

ANNEX 3

Requisits d’estudis

—1 Per a l’ensenyament secundari obliga-
tori (ESO):

Per al primer curs d’ESO, haver superat
tot l’ensenyament primari.

Per al segon curs d’ESO, haver superat
el primer curs d’ESO.

Per a tercer curs d’ESO, haver superat el
primer cicle d’ESO.

Per a quart curs d’ESO haver superat ter-
cer curs d’ESO.

—2 Per al primer curs de batxillerat: haver
superat segon de BUP, FP1 o tenir el títol
de graduat d’ensenyament secundari obli-
gatori.

—3 Per al cicle formatiu de grau mitjà: tí-
tol de graduat d’ensenyament secundari
obligatori, títol de tècnic auxiliar, segon de
BUP aprovat o prova d’accés.

—4 Per al cicle formatiu de grau superior:
títol de tècnic especialista, curs d’orienta-
ció universitària, prova d’accés o batxille-
rat.

(00.075.028)

EDICTE de 21 de març de 2000, pel qual
es notifica l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats del centre docent
privat El Petit Príncep, de Sant Sadurní
d’Anoia.

En l’expedient de cessament d’activitats
d’ofici del centre docent privat El Petit Prín-
cep, de Sant Sadurní d’Anoia, es va inten-
tar notificar, en data 24 de gener de 2000,
l’inici de l’expedient i el tràmit de vista i
audiència al seu titular, senyora Isabel Simó
Sanahuja, al domicili del carrer d’Empordà,
6, de Sant Sadurní d’Anoia. El Servei de
Correus va retornar la notificació esmenta-
da en data 2 de febrer de 2000.

Posteriorment es va intentar la notificació
al mateix domicili. El Servei de Correus tam-
bé va retornar aquesta notificació en data
16 de febrer de 2000.

En conseqüència, de conformitat amb el
que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, es notifica a la
senyora Isabel Simó Sanahuja, l’inici d’ofici
de l’expedient de cessament d’activitats del
centre docent privat El Petit Príncep, de Sant
Sadurní d’Anoia.

I als efectes de donar compliment al trà-
mit de vista i audiència, d’acord amb l’arti-
cle 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, l’expedient és a disposició de la
persona interessada a les dependències del
carrer de Casp, 15, 2a planta, de dilluns a
divendres, de  9 a 13 hores, perquè pugui
al·legar i presentar els documents i justifi-
cacions que consideri oportuns, en el ter-
mini de quinze dies hàbils a comptar de l’en-
demà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC, amb la prevenció que un cop trans-
corregut el termini esmentat, l’expedient
seguirà la seva tramitació.

Barcelona, 21 de març de 2000

M. Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)

(00.067.101)

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
l’Avet, d’Olot.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat L’Avet, d’Olot, en pe-
tició de modificació de l’autorització d’ober-
tura per trasllat i ampliació d’unitats d’edu-
cació infantil, es va instruir l’expedient
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
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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’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat L’Avet,
d’Olot, per trasllat i ampliació d’unitats d’edu-
cació infantil, en els termes que s’especifi-
quen 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 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.

Girona, 21 de març de 2000

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

Melcior Cruzate de Palau
Delegat territorial de Girona

ANNEX

Comarca de la Garrotxa

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Olot.
Localitat: Olot.
Núm. de codi: 17006290.
Denominació: L’Avet.
Adreça: av. de Galícia, núm. 3.
Titular: Montserrat Begudan Sabater.
NIF: 046672392.

S’autoritza el trasllat del centre a un nou
edifici emplaçat al c. República Argentina,
d’Olot, amb efectes a partir del curs 1999-
2000.

S’autoritza l’ampliació fins a 6 unitats
d’educació infantil de primer cicle, amb efec-
tes a partir del curs 1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantils: 6 unitats d’educació in-
fantil de primer cicle.

(00.067.100)

RESOLUCIÓ de 7 d’abril de 2000, per la
qual es convoca la realització de la prova
d’accés als cicles formatius de grau mitjà i
de grau superior de formació professional
específica corresponent a l’any 2000.

El Decret 332/1994, de 4 de novembre,
pel qual s’estableix l’ordenació dels ense-
nyaments de formació professional especí-
fica a Catalunya (DOGC núm. 1990, de
28.12.1994), modificat pel Decret 130/2000
(DOGC núm. 3114, de 5.4.2000), preveu
que per accedir a aquests ensenyaments cal

estar en possessió de la titulació correspo-
nent, o superar una prova regulada pel
Departament d’Ensenyament, d’acord amb
els requisits que s’estableixen.

Així mateix, l’esmentat Decret preveu la
convocatòria anual d’aquestes proves, les
quals es realitzaran en els centres públics
que determini el Departament d’Ensenya-
ment.

Per tot això,

Resolc:

—1 Finalitat
Aquesta Resolució regula la convocatò-

ria de l’any 2000 de la prova d’accés als
cicles formatius de formació professional
específica, de grau mitjà i de grau superior,
que hauran de realitzar totes les persones
que vulguin accedir per aquesta via als
esmentats ensenyaments.

—2 Efectes de la superació de les proves
2.1 La superació de les proves d’accés

als cicles formatius tan sols faculta, a qui
no té la titulació exigida, a realitzar la matri-
culació en els cicles formatius. Per tant, no
equival a la possessió de cap titulació aca-
dèmica, ni a la superació de cap àrea de
l’educació secundària obligatòria ni de cap
matèria del batxillerat.

2.2 La superació de la prova d’accés no
significa, per si mateixa, que es garanteixi
ni s’adquireixi un dret a una plaça escolar.

2.3 Les proves d’accés superades te-
nen validesa permanent.

—3 Convocatòria
3.1 La prova d’accés es realitzarà el dia

17 de maig de 2000, per als cicles forma-
tius de grau mitjà, i els dies 17 i 18 de maig
de 2000 per als cicles formatius de grau
superior.

3.2 Es real i tzarà una convocatòr ia
d’incidències, en els mateixos centres que
duguin a terme la convocatòria ordinària,
el dia 25 de maig, per a les persones s’ha-
gin inscrit a les proves dins del termini
previst, i acreditin documentalment la im-
possibilitat de presentar-se a la realització
de la prova en el dia previst per causes
alienes a la seva voluntat. La comissió
avaluadora autoritzarà la presentació a la
convocatòria d’incidències si considera
l’absència justificada.

—4 Lloc de realització de les proves
4.1 Les proves d’accés es realitzaran en

els centres docents públics que determinin
els delegats territorials. La relació de cen-
tres s’exposarà al tauler d’anuncis de les
delegacions territorials.

4.2 Els centres designats realitzaran les
proves d’accés als cicles que, en cada cas,
es determinin.

4.3 Per tal d’optimitzar i racionalitzar la
gestió de les proves, el delegat territorial, a
proposta de la Inspecció d’Ensenyament,
podrà agrupar la realització de les proves
d’accés en un nombre limitat de centres o
ampliar-ne el nombre.

—5 Requisits
5.1 Poden presentar-se a les proves

d’accés totes les persones que compleixin

els requisits que s’estableixen en el Decret
332/1994, de 4 de novembre, pel qual s’es-
tableix l’ordenació general dels ensenya-
ments de formació específica a Catalunya,
modificat pel Decret 130/2000 sempre que
no posseeixin la titulació acadèmica que
permet accedir directament als cicles for-
matius.

5.2 Prova d’accés als cicles formatius
de grau mitjà.

Per inscriure’s a la prova d’accés a cicles
formatius de grau mitjà, cal tenir 17 anys
d’edat o bé complir-los durant l’any 2000 i,
a més, caldrà complir un dels següents re-
quisits: acreditar tres mesos d’experiència
laboral, o haver cursat i superat un progra-
ma de garantia social, o haver realitzat un
curs de formació ocupacional de 400 hores
o un curs de preparació de la prova d’accés
d’una durada mínima de quatre mesos.

5.3 Prova d’accés a la totalitat dels ci-
cles formatius de grau superior.

5.3.1 Per inscriure’s a la prova d’accés
a cicles formatius de grau superior, caldrà
tenir complerts 20 anys d’edat o bé com-
plir-los durant l’any 2000 i acreditar una
experiència laboral d’almenys sis mesos en
qualsevol activitat, computat fins la data de
realització de la prova. L’activitat pot ser tant
a jornada complerta com a temps parcial.

5.3.2 Els alumnes que hagin superat un
cicle formatiu de grau mitjà de formació pro-
fessional específica o els ensenyaments de
formació professional de primer grau, no han
d’acreditar el requisit de sis mesos d’expe-
riència laboral.

5.3.3 Els alumnes amb la declaració
legal de la condició de disminuït no han
d’acreditar el requisit de sis mesos d’expe-
riència laboral.

5.4 Prova d’accés als cicles formatius
de grau superior afins a determinats cicles
de grau mitjà.

Els alumnes que tinguin complerts 18
anys d’edat o bé els compleixin durant l’any
2000 i que abans de la data d’inscripció a
la prova d’accés estiguin en possessió del
títol de tècnic, per haver cursat i superat
totalment un cicle formatiu de grau mitjà de
formació professional específica, podran
inscriure’s a la prova d’accés als cicles for-
matius de grau superior de la mateixa famí-
lia professional. La possessió d’altres títols
(com el de tècnic auxiliar per haver superat
els ensenyaments de formació professional
de primer grau o els mòduls professionals
dos) no equival, a efectes acadèmics, al tí-
tol de tècnic, d’acord amb el que preveu la
disposició addicional quarta, apartat 3 de la
Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’or-
denació general del sistema educatiu i l’arti-
cle 9 del Reial decret 777/1998, de 30 d’abril,
pel qual es desenvolupen determinats aspec-
tes de l’ordenació de la formació professio-
nal en l’àmbit del sistema educatiu.

Consta com a annex 1 d’aquesta Reso-
lució, la relació de tots els cicles formatius
agrupats per famílies professionals.

—6 Sol·licitud
6.1 Per a tots els cicles.
Les persones interessades presentaran la

sol·licitud en els centres designats, segons
el model establert. La sol·licitud haurà d’anar
acompanyada de la documentació següent:
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Fotocòpia compulsada del document na-
cional d’identitat o del passaport.

Currículum acadèmic (nivell d’estudis,
cursos ocupacionals, i d’altres formacions),
professional (treballs exercits) i d’experièn-
cies (activitats socioculturals i d’altres).

6.2 Per a la prova d’accés als cicles for-
matius de grau superior caldrà adjuntar-hi,
a més, segons el cas:

El document que acrediti un mínim de sis
mesos d’activitat laboral, computats fins a
la data de realització de la prova, o la cer-
tificació d’haver superat un cicle formatiu de
grau mitjà de formació professional especí-
fica o els ensenyaments de formació pro-
fessional de primer grau o de la declaració
de la condició legal de disminuït.

6.3 Tota aquesta documentació s’arxi-
varà en el centre on es faci la prova i estarà
a disposició de la comissió avaluadora que
examini l’aspirant.

—7 Inscripció a les proves
7.1 La inscripció a les proves d’accés a

ambdós cicles formatius es realitzarà del 10
al 14 d’abril i del 25 al 28 d’abril de 2000,
en els centres designats.

7.2 Els centres, a la vista de la docu-
mentació presentada, verificaran si els as-
pirants compleixen els requisits per prendre
part en les proves.

7.3 La inscripció a les proves d’accés
estarà subjecta a l’abonament de les taxes
que es puguin establir, d’acord amb la nor-
mativa vigent.

—8 Proves d’accés i preinscripció
8.1 Les persones que vulguin accedir als

cicles formatius mitjançant la prova d’accés
hauran de sol·licitar la preinscripció en el
centre on els vulguin cursar. Per tal de for-
malitzar la matrícula hauran d’esperar el
resultat de la prova.

8.2 Els centres docents sostinguts amb
fons públics efectuaran, d’acord amb la
normativa d’admissió d’alumnes, la reserva
de plaça, a l’espera del resultat de la prova
d’accés.

8.3 Les persones que en convocatòries
anteriors realitzades a Catalunya haguessin
superat la prova d’accés, podran formalit-
zar la matrícula dins del període ordinari.

—9 Orientació a l’alumnat
En els centres on es realitzin les proves

d’accés, els directors designaran les perso-
nes adients per tal d’informar i assessorar
les persones interessades en les proves
durant tot el procés d’inscripció al cicle i de
realització i valoració de la prova.

L’orientació prèvia a la realització de les
proves té per objecte verificar l’orientació
professional que ha dut l’alumne a intentar
seguir la via formativa dels cicles formatius,
tot informant-lo del cicle que es proposa
seguir, de les característiques de la prova i
dels models de prova existents.

—10 Prova d’accés als cicles formatius de
grau mitjà: objectius, contingut i desenvo-
lupament

10.1 Objectius de la prova.
L’objectiu de la prova d’accés als cicles

formatius de grau mitjà és que l’aspirant de-
mostri tenir la preparació suficient per cur-
sar amb aprofitament aquests ensenya-
ments.

Per tal de valorar l’esmentada prepara-
ció, i tenint present la naturalesa d’una
prova puntual, es formulen, com a referèn-
cia, i amb les adaptacions escaients, els
següents objectius derivats dels objectius
generals de l’educació secundària obliga-
tòria establerts en el Decret 96/1992, de
28 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació
curricular dels ensenyaments d’educació
secundària obligatòria (DOGC núm. 1593,
de 13.5.1992):

1. Analitzar els mecanismes bàsics que
regeixen i condicionen el medi físic, valorar
com hi repercuteixen les activitats humanes
en la seva defensa, conservació i millora
com a element determinant de la qualitat de
vida.

2. Conèixer els elements essencials del
desenvolupament científic i tecnològic, va-
lorant les seves causes i les seves implica-
cions sobre la persona, la societat i l’entorn
físic.

3. Identificar les característiques històri-
ques, culturals i socials de la societat actual.

4. Comprendre i produir missatges orals
i escrits amb propietat, autonomia i creati-
vitat, en llengua catalana, castellana i, si
escau, aranesa, i almenys en una llengua
estrangera.

5. Interpretar i produir missatges amb
propietat, autonomia i creativitat, utilitzant
codis artístics, científics i tècnics.

6. Identificar problemes en els diversos
camps del coneixement i elaborar estratè-
gies per resoldre’ls, mitjançant procedi-
ments intuïtius i de raonament lògic.

7. Seleccionar, tractar i comunicar infor-
mació utilitzant les metodologies i els ins-
truments tecnològics apropiats, procedint
de forma organitzada, autònoma i crítica.

10.2 Contingut de la prova.
La prova d’accés als cicles formatius de

grau mitjà és única per a tots els cicles
formatius.

La prova es desenvoluparà en tres parts,
agrupant les àrees de llengua catalana, llen-
gua castellana, matemàtiques, tecnologia,
ciències de la naturalesa, ciències socials,
educació visual i plàstica i llengua estran-
gera de la forma que s’indica i amb la dis-
tribució següent:

Part A: a partir d’un text caldrà efectuar
els exercicis i les qüestions de llengua (ca-
talana o castellana) i de matemàtiques.

Part B: consistirà en la realització dels
exercicis de llengua estrangera (anglès o
francès).

Part C: a partir d’un text caldrà realitzar
els exercicis i les qüestions de llengua (ca-
talà o castellà, és a dir, la llengua que no
hagués sortit a la part A) i de tecnologia,
ciències de la naturalesa, ciències socials i
educació visual i plàstica.

Els temaris i els criteris d’avaluació de la
prova d’accés als cicles formatius de grau
mitjà són els que consten a l’annex 1 de la
Resolució de 19 de febrer de 1997 de la
Direcció General d’Ordenació Educativa, per
la qual s’ordena la realització de la prova
d’accés als cicles formatius de grau mitjà i
de grau superior de formació professional
específica per al curs 1997-98 (publicada al
Full de Disposicions i Actes Administratius
del Departament d’Ensenyament núm. 650,
de març de 1997).

10.3. Desenvolupament de la prova.
La prova començarà a les 16 hores del

dia 17 de maig i, pel que fa a la convoca-
tòria d’incidències, a les 10 hores del dia
25 de maig.

La durada màxima de la prova serà de
quatre hores, que es distribuiran en dos
blocs temporals de dues hores cada un.

En el primer bloc temporal es realitzaran,
conjuntament els exercicis de la part A i de
la part B. Acabat aquest bloc hi haurà un
descans de quinze minuts.

En el segon bloc temporal es realitzaran
els exercicis de la part C.

—11 Prova d’accés als cicles formatius de
grau superior: objectius, parts i desenvolu-
pament

11.1 Objectius de la prova.
L’objectiu de la prova d’accés als cicles

formatius de grau superior és que l’aspirant
acrediti la maduresa en relació amb els
objectius del batxillerat i les capacitats re-
ferents al camp professional de què es tracti.
D’aquesta darrera part podran quedar
exemptes les persones que acreditin, amb
documents públics, una experiència laboral
que es correspongui amb els ensenyaments
professionals que vulgui cursar.

Per tal de valorar la maduresa i capaci-
tats de l’alumne, i tenint present el tipus de
prova, es formulen, com a referència, i amb
les adaptacions escaients, els següents
objectius, derivats dels objectius generals
del batxillerat establerts en el Decret 82/
1996, de 5 de març, pel qual s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments de batxille-
rat (DOGC núm. 2181, de 13.3.1996):

1. Usar amb correcció les tècniques de
comunicació oral i escrita, en llengua cata-
lana i castellana i, si escau, en aranesa, i
emprar els recursos bàsics dels llenguatges
tècnics, científics i icònics adequats al tipus
de missatge volgut.

2. Comprendre i saber-se expressar amb
fluïdesa i correcció, oralment i per escrit, en
el registre estàndard d’almenys una llengua
estrangera.

3. Dominar els coneixements científics i
tecnològics fonamentals i les habilitats bà-
siques pròpies del cicle formatiu correspo-
nent i aplicar-los a l’explicació o compren-
sió dels fenòmens i a la resolució de nous
interrogants.

4. Utilitzar el bagatge de continguts cul-
turals propis per analitzar, comprendre i
valorar els canvis que es produeixen en el
món actual.

5. Formular i argumentar judicis indepen-
dents amb claredat i coherència, i contras-
tar-los amb altres posicions i argumentaci-
ons.

11.2 Parts de la prova.
La prova constarà d’una part comuna a

tots els cicles i d’una part específica.
a) Part comuna.
Comprendrà continguts de les matèries

següents:
Llengua catalana, llengua castellana, idi-

oma estranger (anglès, francès, alemany o
italià) i història.

b) Part específica.
Comprendrà continguts de la matèria o

matèries que corresponen a cada cicle for-
matiu i que s’indiquen a l’annex 2 de la
Resolució de 19 de febrer de 1997, de la
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Direcció General d’Ordenació Educativa, per
la qual s’ordena la realització de la prova
d’accés als cicles formatius de grau mitjà i
de grau superior de formació professional
específica, per al curs 1997-98, incloent-hi,
per al cicle formatiu de plàstics i cautxú, les
matèries de química i dues opcions: tecno-
logia industrial II o física.

Per als cicles en què es pot optar entre
diverses matèries, l’aspirant podrà rebre
totes les proves i lliurarà, al final, la prova
de la matèria que desitgi.

Els temaris i els criteris d’avaluació de la
part comuna i de la part específica de la
prova d’accés als cicles de grau superior
consten a l’annex 3 de la Resolució de 19
de febrer de 1997, esmentada anteriorment.

11.3. Desenvolupament de la prova.
La prova de la part comuna començarà a

les 16 hores del dia 17 de maig i la prova de
la part específica començarà a les 16 hores
del dia 18 de maig.

Pel que fa a la convocatòria d’incidènci-
es, la part comuna de la prova començarà
a les 10 hores del dia 25 de maig i la part
específica començarà a les 16 hores del
mateix dia.

El temps per a la realització de la prova
serà de quatre hores per a la part comuna
i de tres hores per a la part específica.

La part comuna es desenvoluparà en dos
blocs temporals: en el primer bloc es faran
els exercicis corresponents a les matèries
de llengua catalana i de llengua castellana
i en el segon bloc els corresponents a l’idi-
oma estranger (anglès, francès, alemany o
italià) i història. Entre els dos blocs tempo-
rals la comissió avaluadora podrà establir
un breu descans.

—12 Elaboració de les proves
Les proves d’accés als cicles formatius

de grau mitjà i als cicles formatius de grau
superior seran elaborades per la Direcció
General d’Ordenació Educativa, la qual les
trametrà a les comissions avaluadores.

—13 Constitució de les comissions ava-
luadores

En cadascun dels centres públics desig-
nats per a realitzar les proves es constitui-
ran les comissions avaluadores necessàri-
es, en funció del nombre d’aspirants inscrits.

—14 Funcions
Les comissions avaluadores són les en-

carregades d’organitzar, desenvolupar i
qualificar les proves d’accés, d’acord amb
les disposicions d’aquesta Resolució i amb
les instruccions que emeti la Direcció Ge-
neral d’Ordenació Educativa.

Així mateix, la comissió avaluadora, per
mitjà del seu president, informarà al delegat
territorial de les incidències que es produ-
eixin en el desenvolupament de les proves.

—15 Composició
15.1 Cada comissió avaluadora es com-

pondrà dels membres següents:
a) Un president, que serà el director del

centre.
b) Un vocal, que actuarà com a secreta-

ri, nomenat pel director entre el professorat
del seu centre.

c) Un vocal, nomenat pel director entre
el professorat del seu centre. En els centres

en què es facin les proves d’accés als ci-
cles formatius de grau mitjà, aquest vocal
podrà ser nomenat per la Direcció General
d’Ordenació Educativa d’entre el professo-
rat de les escoles d’adults, a proposta de la
Direcció General de Formació d’Adults.

El delegat territorial podrà nomenar un
inspector d’ensenyament com a supervisor
de les proves.

Es farà pública al tauler d’anuncis del
centre docent on es realitzi la prova la re-
lació dels membres de la comissió avalua-
dora, del 25 d’abril al 5 de maig.

15.2 Els membres de les comissions
avaluadores estaran subjectes a les causes
d’abstenció i recusació que es preveuen en
els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.

—16 Correcció de les proves
El director del centre, a petició de la co-

missió avaluadora, designarà el professorat
necessari per a la correcció de les proves.

Si en el centre no hi hagués suficient pro-
fessorat o bé no ho fos de les especialitats
adients, el director proposarà a la delega-
ció territorial la designació del professorat
que convingui per corregir les proves.

—17 Entrevista
Les comissions avaluadores podran en-

trevistar els aspirants per tal d’apreciar i pon-
derar altres elements de valoració que aju-
din a determinar si tenen la preparació
suficient per cursar amb aprofitament el ci-
cle formatiu.

L’entrevista aprofundirà en la informació
sobre el  curr ículum acadèmic, en les
experiències professionals i personals de
l’aspirant, i en les seves possibilitats i inte-
ressos pel que fa al seguiment efectiu del
cicle formatiu. També s’hi analitzarà la seva
orientació professional.

Per a la realització de l’entrevista serà su-
ficient la presència de dos membres de la
comissió.

—18 Currículum
Les comissions avaluadores analitzaran el

currículum dels aspirants, i particularment:
a) El nivell dels estudis i la data en què

es van finalitzar.  Pel que fa a altres forma-
cions no reglades (formació contínua, for-
mació ocupacional i d’altres formacions), la
durada i la data de realització.

b) La durada i les característiques de l’ex-
periència professional i, pel que fa als cicles
de grau superior, la relació amb el sector
professional del cicle que vol cursar.

c) La tipologia de les altres experiències,
tenint present la seva durada, i, pel que fa
als cicles de grau superior, la relació amb el
cicle formatiu que vol cursar.

—19 Informació
Al tauler d’anuncis del centre on es dugui

a terme la prova es faran públics els avisos
referents a les proves i a les hores, si es
preveuen, de realització de l’entrevista amb
la comissió avaluadora.

També s’hi exposaran els resultats i el ter-
mini de reclamacions.

—20 Llista d’aspirants exclosos
La comissió avaluadora exclourà de la re-

alització de la prova els aspirants que no re-
uneixin els requisits exigits.

La llista dels aspirants exclosos i els
motius d’exclusió s’exposarà al tauler
d’anuncis del centre docent on es realitzi la
prova, els dies 9 i 10 de maig. Finalitzat
aquest termini, els aspirants disposaran fins
al 16 de maig per presentar els documents
que hi manquin i, en cas de no fer-ho, se’ls
tindrà per desistits de la sol·licitud de rea-
lització de la prova.

—21 Verificació de l’identitat dels aspirants
En qualsevol moment de la realització de

la prova els membres de la comissió avalu-
adora podran procedir a la verificació de la
identitat dels aspirants.

La comissió avaluadora exclourà de la re-
alització de la prova els aspirants que no re-
uneixin els requisits exigits.

—22 Qualificació
22.1 La comissió avaluadora valorarà de

forma global, i per a cada persona, les
qualificacions obtingudes en les proves, el
currículum presentat, i, si s’ha realitzat, l’en-
trevista. Finalitzada la valoració anterior, la
comissió avaluadora atorgarà una única
qualificació global, que podrà ser: apte/a,
no apte/a, o, si fa al cas: no presentat/ada
o exclòs/a. La qualificació global es reflec-
tirà en l’acta. En cap cas no es reflectiran
qualificacions parcials de la prova d’accés.

22.2 Pel que fa als alumnes que es pre-
senten a la prova d’accés als cicles forma-
tius de grau superior de la mateixa família
professional acreditant els requisits de pos-
seir el títol de tècnic i 18 anys, la comissió
avaluadora estudiarà i analitzarà el currícu-
lum cursat per l’alumne en el cicle formatiu
de grau mitjà i l’entrevista, si es fa.

—23 Publicació del resultat
El resultat de les proves es publicarà, dins

dels dotze dies següents a la realització de
la prova, al tauler d’anuncis de la seu de la
comissió avaluadora corresponent.

Al peu de la llista de publicació dels re-
sultats, s’indicarà el termini i l’òrgan davant
el qual es podran presentar les reclamaci-
ons.

En fer públic el resultat de les proves, la
comissió avaluadora anunciarà un horari de
consultes per orientar professionalment els
aspirants, i també per atendre aquells aspi-
rants que vulguin rebre informació sobre les
causes determinants de la no-superació de
les proves.

—24 Reclamacions
24.1 Les reclamacions contra la qualifi-

cació global es presentaran, per escrit, en
el registre del centre que sigui la seu de la
comissió avaluadora corresponent, durant
els tres dies hàbils següents al de la publi-
cació del resultat.

L’endemà del darrer dia del termini de pre-
sentació de reclamacions, la comissió ava-
luadora es reunirà per examinar-les i resol-
dre-les i en publicarà el resultat el dia hàbil
següent. A aquests únics efectes, el dissab-
te no es considerarà dia hàbil. De la reunió
s’aixecarà l’acta corresponent.

Al peu de la llista de publicació del resul-
tat de les reclamacions, s’indicarà el termi-
ni i l’òrgan davant el qual es podrà presen-
tar reclamació.
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24.2 L’alumne podrà reiterar la seva re-
clamació davant la Direcció General d’Or-
denació Educativa, per mitjà d’un escrit
presentat a la delegació territorial correspo-
nent a través de la direcció del centre, en el
termini de deu dies hàbils a partir de l’en-
demà de la publicació del resultat.

El director trametrà a la delegació territo-
rial les reclamacions que rebi, juntament
amb la còpia de la primera reclamació, i la
còpia de l’acta de la reunió de la comissió
avaluadora en la qual s’hagi estudiat la re-
clamació, la còpia de les proves realitzades
per l’aspirant, la còpia del currículum i qual-
sevol altra documentació que, a iniciativa
pròpia o a instància de l’interessat, consi-
deri pertinent d’adjuntar-hi.

Un cop informades per la Inspecció, la de-
legació territorial trametrà les reclamacions
abans de 10 dies a la Direcció General d’Or-
denació Educativa amb tota la documenta-
ció i l’informe de la Inspecció d’Ensenya-
ment. La Direcció General d’Ordenació
Educativa les resoldrà abans de 10 dies,
amb notificació a la persona interessada.

—25 Tramesa de dades
Les comissions avaluadores trametran a

la Direcció General d’Ordenació Educativa
el resum de les dades de les proves d’ac-
cés segons el model que s’adjunta com a
annex 2 d’aquesta Resolució.

—26 Exempció de la part específica de la
prova d’accés

26.1 Els aspirants que acreditin almenys
un any d’experiència laboral que es corres-
pongui amb els ensenyaments que vulguin
cursar, podran sol·licitar l’exempció de la re-
alització de la part de la prova d’accés als
cicles formatius de grau superior que verifi-
ca les capacitats referents al camp professi-
onal.

26.2 El temps mínim d’experiència la-
boral que han d’acreditar és:

a) Un any si té reconeguda oficialment
una categoria professional (grup de cotitza-
ció) igual o superior a la que correspon al
cicle de grau superior.

b) Tres anys d’experiència laboral, din-
tre del mateix grup professional, si la cate-
goria reconeguda oficialment (grup de
cotització) és inferior.

El temps d’experiència laboral, a efectes
d’obtenir l’exempció es computa prenent
com a referència la jornada completa en
l’activitat.

Per grup professional s’entén el que con-
figuren les diverses categories professionals
que tenen en comú les aptituds i compe-
tències generals de la professió, en el res-
pectiu grau de realització i/o de responsa-
bilitat.

26.3 Les exempcions de la part especí-
fica de la prova d’accés atorgades tenen
validesa permanent.

26.4 La sol·licitud es presentarà, segons
el model establert, abans del 15 d’abril de
2000, a la Direcció General d’Ordenació
Educativa i s’hi detallarà el cicle o cicles
formatius de grau superior que es vulguin
cursar.

26.5 La Direcció General d’Ordenació
Educativa resoldrà les sol·licituds atorgant
l’exempció de tota o d’una de les matèries

de la part específica de la prova d’accés,
o bé denegant-la.

26.6 Amb la sol·licitud s’haurà d’acom-
panyar:

a) Fotocòpia compulsada del document
nacional d’identitat.

b) Documentació justificativa d’un mínim
d’un o tres anys d’experiència laboral, se-
gons correspongui. Aquesta circumstància
s’acreditarà per mitjà dels següents docu-
ments:

Per als treballadors assalariats, amb el
certificat de la Tresoreria General de la Se-
guretat Social on consti: l’empresa, el grup
de cotització i el període d’alta (informe de
vida laboral), o bé justificants de cotització
d’un o tres anys, segons correspongui.

Per als treballadors autònoms amb la li-
quidació de l’Impost d’Activitats Econòmi-
ques i el certificat de la Tresoreria General
de la Seguretat Social o Mutualitat laboral,
o bé justificants de cotització.

Per als funcionaris amb el certificat de
l’Administració corresponent o bé amb el full
de serveis.

c) Certificat d’empresa on consti detalla-
dament el tipus de tasques o activitats re-
alitzades.

Els aspirants també podran aportar altra
documentació dels treballs realitzats que
considerin d’interès.

—27 Exempció de matèries de la part es-
pecífica de la prova d’accés

Els alumnes que posseeixin el títol de tèc-
nic estaran exempts d’examinar-se, dins de
la part específica de la prova d’accés als
cicles formatius de grau superior, de les
matèries de la prova que coincideixin amb
les matèries que se li convalidarien, d’acord
amb la normativa vigent de convalidacions,
si accedissin al batxillerat.

—28 Exempció per haver superat les pro-
ves d’accés a la universitat per a majors de
25 anys

28.1 Exempció de la prova d’accés als
cicles formatius de grau mitjà.

Els aspirants que acreditin haver superat
totalment la prova d’accés a la universitat
per a majors de 25 anys estan exempts de
realitzar la prova d’accés per accedir a
qualsevol cicle formatiu de grau mitjà. En
aquest cas no cal acreditar experiència la-
boral.

28.2 Exempció de la prova d’accés als
cicles formatius de grau superior.

a) Els aspirants que acreditin haver su-
perat totalment la prova d’accés a la uni-
versitat per a majors de 25 anys podran
sol·licitar l’exempció de totes o d’una part
de les proves d’accés als cicles formatius
de grau superior. En aquest cas no cal acre-
ditar experiència laboral.

b) La sol·licitud es presentarà, segons el
model previst, abans del 15 d’abril de 2000,
a la Direcció General d’Ordenació Educati-
va. A la sol·licitud s’hi detallarà el cicle for-
matiu que es vol cursar.

—29 Criteri de resolució per als cicles de
grau superior

29.1 Exempció de la part comuna.
En tot cas s’atorgarà l’exempció de la part

comuna de les proves d’accés als cicles for-
matius de grau superior un cop acreditada

la superació íntegra de la prova d’accés a
la universitat per a majors de 25 anys.

29.2 Exempció de la part específica.
a) Criteri general: l’exempció de la part

específica de la prova d’accés als cicles for-
matius de grau superior es resoldrà en fun-
ció de l’afinitat entre ambdós ensenyaments.

b) Exempció total. Criteri específic: en tot
cas s’atorgarà l’exempció total de la prova
d’accés si el cicle formatiu de grau superior
que es vol cursar permet accedir als matei-
xos ensenyaments universitaris respecte
dels quals l’alumne va superar la prova d’ac-
cés a la universitat per a majors de 25 anys.

En cas d’atorgar l’exempció total, l’alum-
ne/a aportarà la resolució corresponent al
centre on vulgui cursar el cicle.

c) Exempció parcial. S’atorgarà l’exemp-
ció parcial si l’afinitat no és plena. En aquest
cas l’aspirant adjuntarà la resolució d’exemp-
ció parcial a la documentació requerida per
prendre part a la prova d’accés i realitzarà la
prova de la part no exempta.

d) Denegació. Es denegarà l’exempció de
la part específica si no hi ha afinitat entre
ambdós ensenyaments.

—30 Documentació que s’ha d’aportar
A la sol·licitud d’exempció de la prova

d’accés als cicles formatius de grau mitjà i
als de grau superior caldrà adjuntar-hi la
següent documentació justificativa:

a) Fotocòpia compulsada del document
nacional d’identitat,

b) Original o fotocòpia compulsada del
certificat acreditatiu d’haver superat la pro-
va d’accés a la universitat per a majors de
25 anys, on consti per a quins ensenya-
ments s’ha superat, expedit per la facultat
o l’escola universitària corresponent.

—31 Validesa de les proves d’accés als
mòduls professionals

Les persones que hagin obtingut la qua-
lificació global d’apte en qualsevol convo-
catòria de les proves d’accés als mòduls
professionals 2, podran sol·licitar la matri-
culació en qualsevol cicle formatiu de grau
mitjà.

Les persones que hagin obtingut la qua-
lificació global d’apte en qualsevol convo-
catòria de les proves d’accés als mòduls
professionals 3, podran sol·licitar la matri-
culació en els cicles formatius de grau
superior afins, d’acord amb la relació pre-
vista a l’annex 3 d’aquesta Resolució.

—32 Validesa de les proves per a l’accés
a un altre cicle de grau superior

Les persones que hagin obtingut la qua-
lificació global d’apte en qualsevol convo-
catòria de les proves d’accés als cicles for-
matius de grau superior, podran sol·licitar,
al centre docent, la matriculació en altres
cicles formatius de grau superior sempre
que les dues matèries de la part específica
que van superar siguin les mateixes que
completen la part específica del cicle al qual
volen accedir.

—33 Exempció de la part comuna
Les persones que hagin obtingut la qua-

lificació global d’apte en qualsevol convo-
catòria de les proves d’accés als cicles for-
matius de grau superior i que es presentin
novament a aquestes proves, estaran
exempts de realitzar la part comuna.
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—34 Validesa de les proves dels cicles de
grau superior respecte dels cicles de grau
mitjà

Les persones que hagin obtingut la qua-
lificació global d’apte en qualsevol convo-
catòria de les proves d’accés als cicles for-
matius de grau superior, podran sol·licitar
al centre docent la matriculació en qualse-
vol cicle formatiu de grau mitjà.

—35 Els delegats territorials d’Ensenya-
ment vetllaran i prendran les mesures ade-
quades per a la correcta execució material
d’aquesta Resolució.

—36 La Direcció General d’Ordenació
Educativa dictarà les instruccions necessà-
ries per a l’aplicació d’aquesta resolució i
prepararà la informació relativa al desenvo-
lupament de les proves i als centres que les
realitzaran.

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

Barcelona, 7 d’abril de 2000

Pere Solà i Montserrat
Director general d’Ordenació Educativa

ANNEX 1

Relació de tots els cicles formatius per fa-
mílies professionals.

Activitats agràries

Cicles formatius de grau mitjà:
Explotacions agrícoles intensives.
Explotacions agràries extensives.
Treballs forestals i de conservació del

medi natural.
Explotacions ramaderes.
Jardineria.

Cicles formatius de grau superior:
Gestió i organització d’empreses agrope-

cuàries.
Gestió i organització dels recursos natu-

rals i paisatgístics.

Activitats físiques i esportives

Cicles formatius de grau mitjà:
Conducció d’activitats fisicoesportives en

el medi natural.

Cicles formatius de grau superior:
Animació d’activitats físiques i esportives.
Condicionament físic (en elaboració).

Activitats maritimopesqueres

Cicles formatius de grau mitjà:
Pesca i transport marítim.

Operació, control i manteniment de mà-
quines i instal·lacions del vaixell.

Operacions de cultiu aqüícola.
Busseig a profunditat mitjana.

Cicles formatius de grau superior:
Navegació, pesca i transport marítim.
Supervisió i control de màquines i instal·la-

cions del vaixell.
Producció aqüícola.

Administració

Cicles formatius de grau mitjà:
Gestió administrativa.

Cicles formatius de grau superior:
Secretariat.
Administració i finances.

Arts gràfiques

Cicles formatius de grau mitjà:
Preimpressió en arts gràfiques.
Impressió en arts gràfiques.
Enquadernació i manipulats de paper i

cartró.

Cicles formatius de grau superior:
Disseny i producció editorial.
Producció en indústries d’arts gràfiques.

Comerç i màrqueting

Cicles formatius de grau mitjà:
Comerç.

Cicles formatius de grau superior:
Gestió comercial i màrqueting.
Serveis al consumidor.
Comerç internacional.
Gestió del transport.

Comunicació, imatge i so

Cicles formatius de grau mitjà:
Laboratori d’imatge.

Cicles formatius de grau superior:
Imatge.
Producció d’audiovisuals, ràdio i espec-

tacles.
Realització d’audiovisuals i espectacles.
So.

Edificació i obra civil

Cicles formatius de grau mitjà:
Operacions i manteniment de maquinària

de construcció.
Obres de formigó.
Obres de la construcció.
Acabats de construcció.

Cicles formatius de grau superior:
Desenvolupament de projectes urbanís-

tics i operacions topogràfiques.
Desenvolupament i aplicació de projec-

tes construcció.
Realització i plans d’obres.

Electricitat i electrònica

Cicles formatius de grau mitjà:
Equips i instal·lacions electrotècniques.
Equips electrònics de consum.

Cicles formatius de grau superior:
Sistemes de regulació i control automà-

tics.
Desenvolupament de productes electrò-

nics.

Instal·lacions electrotècniques.
Sistemes de telecomunicació i informà-

tics.

Fabricació mecànica

Cicles formatius de grau mitjà:
Mecanització.
Tractaments superficials i tèrmics.
Fosa.
Soldadura i caldereria.

Cicles formatius de grau superior:
Construccions metàl·liques.
Desenvolupament de projectes mecànics.
Producció per mecanització.
Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia.

Fusta i moble

Cicles formatius de grau mitjà:
Transformació de fusta i suro.
Fabricació industrial de fusteria i moble.
Fabricació a mida i instal·lació de fusteria

i moble.

Cicles formatius de grau superior:
Desenvolupament de productes en fus-

teria i moble.
Producció de fusta i moble.

Hoteleria i turisme:

Cicles formatius de grau mitjà:
Cuina.
Pastisseria i forneria.
Serveis de restaurant i bar.

Cicles formatius de grau superior:
Restauració.
Allotjament.
Agències de viatges.
Informació i comercialització turístiques.
Animació turística (en elaboració).

Imatge personal

Cicles formatius de grau mitjà:
Estètica personal decorativa.
Perruqueria.
Caracterització.

Cicles formatius de grau superior:
Estètica.
Assessoria d’imatge personal.

Indústries alimentàries

Cicles formatius de grau mitjà:
Escorxador i carnisseria-xarcuteria.
Conservació vegetal, càrnia i de peix.
Elaboració d’olis i sucs.
Elaboració de productes làctics.
Elaboració de vins i altres begudes.
Molineria i indústries cerealistes.
Panificació i rebosteria.

Cicles formatius de grau superior:
Indústria alimentària.

Informàtica

Cicles formatius de grau superior:
Administració de sistemes informàtics.
Desenvolupament d’aplicacions informà-

tiques.

manteniment de vehicles autopropulsats

Cicles formatius de grau mitjà:
Electromecànica de vehicles.
Carrosseria.
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Cicles formatius de grau superior:
Automoció.
Manteniment aeromecànic.
Manteniment d’aviònica.

Manteniment i serveis a la producció

Cicles formatius de grau mitjà:
Instal·lació i manteniment electromecànic

de maquinària i conducció de línies.
Muntatge i manteniment d’instal·lacions

de fred, climatització i producció de calor.
Manteniment ferroviari.

Cicles formatius de grau superior:
Desenvolupament de projectes d’instal·la-

cions de fluids, tèrmiques i de
manutenció.

Manteniment d’equips industrials.
Manteniment i muntatge d’instal·lacions

d’edifici i procés.

Química

Cicles formatius de grau mitjà:
Operacions de procés en planta química.
Operacions de procés de pasta i paper.
Operacions de fabricació de productes

farmacèutics.
Laboratori.
Operacions de transformació de plàstics

i cautxú.

Cicles formatius de grau superior:
Indústries de procés químic.
Indústries de procés de pasta i paper.
Fabricació de productes farmacèutics i

afins.
Anàlisi i control.
Química ambiental.
Plàstics i cautxú.

Sanitat

Cicles formatius de grau mitjà:
Cures auxiliars d’infermeria.
Farmàcia.

Cicles formatius de grau superior:
Dietètica.
Higiene bucodental.
Anatomia patològica i citologia.
Laboratori de diagnòstic clínic.
Salut ambiental.
Pròtesis dentals.
Ortesis i pròtesis.
Documentació sanitària.
Radioteràpia.
Imatge per al diagnòstic.
Audiopròtesis (en elaboració).
Òptica i protèsica ocular (en elaboració).

Serveis socioculturals i a la comunitat

Cicles formatius de grau superior:
Animació sociocultural.
Educació infantil.
Interpretació del llenguatge de signes.
Integració social.

Tèxtil, confecció i pell

Cicles formatius de grau mitjà:
Producció de filatura i teixidura de calada.
Producció de teixits de punt.
Operacions d’ennobliment tèxtil.
Calçat i marroquineria.
Confecció.

Cicles formatius de grau superior:
Processos tèxtils de filatura i teixidura de

calada.
Processos tèxtils de teixidura de punt.

Processos d’ennobliment tèxtil.
Adobs.
Processos de confecció industrial.
Patronatge.

Vidre i ceràmica

Cicles formatius de grau mitjà:
Operacions de fabricació de productes

ceràmics.
Operacions de fabricació de vidre i trans-

formats.

Cicles formatius de grau superior:
Desenvolupament i fabricació de produc-

tes ceràmics.
Fabricació i transformació de productes

de vidre.

ANNEX 2

Resum de les dades de les proves d’accés.

A la Direcció General d’Ordenació Educa-
tiva
Servei d’Ordenació Curricular

Dades de les proves d’accés als cicles for-
matius de 2000

Comissió avaluadora constituïda en el cen-
tre:
Comissió núm.:
Inscrits, presentats, aptes
Cicles formatius de grau mitjà:
Cicles formatius de grau superior:

ANNEX 3

Validesa de les proves d’accés als mòduls professionals.

Mòduls professionals 3 Cicles formatius de grau superior
Ajudant tècnic de laboratori Anàlisi i control
Medi ambient Química ambiental
Administració empresarial Administració i finances
Comptabilitat i gestió Administració i finances
Secretariat executiu multilingüe Secretariat
Programació d’informàtica de gestió Desplegament d’aplicacions informàtiques
Programació d’informàtica de gestió Administració de sistemes informàtics
Comerç exterior Comerç internacional
Tècnic comercial Gestió comercial i màrqueting
Informació i atenció al públic Informació i comercialització turístiques
Automoció Automoció
Tècnic en confecció de teixits Processos de confecció industrial
Composició d’arts gràfiques Disseny i producció editorial
Composició d’arts gràfiques Producció en indústries d’arts gràfiques
Mitjans audiovisuals Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles
Realització, producció i operacions
de programes audiovisuals Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles
Equips informàtics Sistemes de telecomunicació i informàtics
Sistemes automàtics Sistemes de regulació i control automàtics
Fabricació mecànica Producció per mecanització
Fabricació mecànica Construccions metàl·liques
Delineació industrial Desenvolupament de projectes mecànics
Delineació industrial Desenvolupament i aplicació de projectes de cons-

trucció
Indústries alimentàries Indústria alimentària
Instal·lacions frigorífiques i de climatització Desenvolupament de projectes d’instal·lacions de

fluids, tèrmiques i de manutenció
Activitats socioculturals Animació sociocultural
Educador infantil Educació infantil

(00.081.136)

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2000, de
cessament de la senyora Esther Folch i
Amills com a subdirectora general d’Estu-
dis i Organització.

Atès que la senyora Esther Folch i Amills
va ser nomenada subdirectora general d’Es-
tudis i Organització de la Secretaria Gene-

ral per Resolució de 3 de juliol de 1997
(DOGC núm. 2449, de 6.8.1997), d’acord
amb la corresponent convocatòria pública;

Atès el que preveu el Decret 123/1997, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
general de provisió de llocs de treball i pro-
moció professional dels funcionaris de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya;
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 sistemes electròni4s (tecnolo-gia electròni4a).

 Miguel Ordoñez Guerrero.

 35 9840568. sistemes electròni4s (tecnolo-gia electròni4a).

Especialitat: administració.d’empreses/or-ganització.i gestió.comercial (tecnologia ad-ministrativa.i comercial).

 Celestino Fors Morlans.

 1 085521..

En ús de les atribucions que em confe-

reix.la normativa.vigent,

La senyora Esther Folch.i Amills cessa

com a subdirectora general.d’Estudis i Or-

ganització.de la Secretaria General.del De-

partament.d’Ensenyament, amb efectes de290de febrer de 200.3Barcelona, 23.de febrer de 200.Consellera.d’EnsenyamentRESOLUCIÓ de 24.de febrer de 200.,d’assignació.de destinació.de funcionarisdocents a l’institut.d’educació.secundàriaMare de Déu de Montserrat-Guinardó, de Per Ordre de 17.de setembre de 1999

(BOE núm. 232, de 28.9.1999), es nome-

nen funcionaris de carrera.del cos de pro-fessors d’ensenyament.secundari els as-p i r a n t s  q u e  h a n  s u p e r a t  e l  p r o c e d i m e n t

selectiu convocat per Resolució.de 30 de

m a r à . d e  1 9 9 8  ( D O G C  n ú m .  2 6 2 2 ,  d e

2084.1998), per ingressar en cossos docents

en places classifi4ades per a funcionaris del’institut.de formació.professional Mare deDéu de Montserrat, de Barcelona, amb efec-

tes des de l’1 de marà.de 1999.

 Pel Decret 256/1999, de 6.de setembre

(DOGC núm. 2981, de 23.9.1999), es crea

u n  i n s t i t u t . d ’ e d u c a c i ó . s e c u n d à r i a  a  B a r -

celona, amb número de codi 0805754.,

per fusió.de l’institut.d’educació.secundà-r i a  G u i n a r d ó ,  a m b  n ú m e r o  d e  c o d i 08055865, i l’institut.d’educació.secundà-

ria Mare de Déu de Montserrat, amb nú-

m e r o  d e  c o d i  0 8 0 1 0 7 0 5 ,  d e  B a r c e l o n a ,

u b i c a t  a  l ’ a v . . d e  l a  M a r e  d e  D é u  d e

Montserrat, núm. 78-84, de Barcelona3

A l’annex.de la Resolució.de 14.d’octu-

bre (DOGC núm. 3010, de 8311.1999), perla qual es disposa l’inici.d’activitats de di-versos instituts.d’educació.secundària, hi

Barcelona amb número de codi 0805754.,

al qual s’atribueix.la denominació.específi-

ca de Mare de Déu de Montserrat-Guinardó3

Atès el que estableix.la disposició.addici-

onal 12.del Reial.decret 2112/1998, de 2d’octubre, pel qual es regulen els concur-

sos de trasllats.d’àmbit nacional per a la

provisió.de places corresponents als cos-

sos docents (BOE núm. 239, de 6310.1998);

Vist el que preveu l’article 3.de l’esmen-

tada Resolució.de 14.d’octubre de 1999,

cal.adoptar les mesures corresponents en

r e l a c i ó . a m b  e l  p r o f e s s o r a t  c o m  a  c o n s e -

qüència.de la fusió.dels esmentats centres;

En conseqüència, —1 S’assigna destinació.definitiva, ambefectes de l’inici.del curs escolar 1999-200.,

a l’institut.d’educació.secundària Mare deDéu de Montserrat-Guinardó, ubicat a l’av.

de la Mare de Déu de Montserrat, núm. 78-

84, de Barcelona, amb número de codi0805754., als funcionaris docents que es de-tallen a l’annex.d’aquesta Resolució, com a

conseqüència.de la fusió.de l’institut.d’edu-

cació.secundària Guinardó, amb número de

codi 08055865 i l’institut.d’educació.secun-

dària Mare de Déu de Montserrat, amb nú-mero de codi 08010705, de Barcelona3— 2 E l s  f u n c i o n a r i s  d o c e n t s  e s m e n t a t s mantenen a tots els efectes l’antiguitat que

p o s s e ï e n  e n  e l  c e n t r e . d ’ o r i g e n ,  i  l a  n o v a

adscripció.no comporta cap modificació.de

la seva situació.administrativa ni.dels seusdrets,.d’acord.amb el que estableixen ladisposició.addicional 12.del Reial.decret

2112/1998, de 2.d’octubre, i l’article 18.2

del Decret 67/1996, de 20 de febrer3

Contra  aquesta Resolució, que exhaureix

la via administrativa, les persones interessa-

des poden interposar recurs contenciós ad-ministratiu davant la Sala Contenciosa Ad-ministrativa del Tribunal Superior de Justícia

de Catalunya, en el termini de dos mesos a

comptar de l’endemà.de la seva publicació

al DOGC, de conformitat amb el que preveu

l ’ a r t i c l e  4 6 3 1 . d e  l a  L l e i  2 9 / 1 9 9 8 ,  d e  1 3 . d e juliol, reguladora.de la jurisdicció.contencio-sa 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 publicacióal 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.altrerecurs que considerin convenient per a ladefensa.dels seus interessos3Barcelona, 244de febrer de 2000Mercè Terradellas VilaróDirectora.general.de Recursos Humans  professors d’ensenyament secundari

 anglès3

 36.966.9013

 biologia i.geologia3

 39.842.2843

 física i.química3

 Miguel Antonio Pes Morer3 18.158.7983

 tecnologia3

 36.963.5693

 tecnologia3

 Santiago Ruiz Radigales3

 tecnologia3

 Antonio Molina Castillo3 23.172.872.


