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ORDRE de 29 de març de 2000, de con-
vocatòria per a la concessió d’ajuts corres-
ponents a les accions descentralitzades
Comenius 3.2 i Arió del programa Sòcrates
de la Unió Europea.

El programa Sòcrates és el programa de
la Unió Europea per a la cooperació trans-
nacional en l’àmbit de l’educació i troba el
seu fonament jurídic als articles 126 i 127
del Tractat de la Unió Europea, segons els
quals la Unió Europea contribuirà al desen-
volupament d’una educació de qualitat mit-
jançant un seguit d’accions que es porta-
ran a terme en estreta col·laboració amb els
estats membres.

El programa Sòcrates va ser aprovat per
la Decisió 819/95/CE, del Parlament Euro-
peu i del Consell, de 14 de març de 1995
(DOCE de 20.4.1995), i és aplicable als 15
estats membres de la Unió Europea, així com
a Islàndia, Liechtenstein i Noruega, en el marc
de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.
També s’aplicarà a tots aquells països asso-
ciats d’Europa Central i Oriental i Xipre que,
en el moment de sol·licitar els ajuts, hagin
signat el corresponent acord de cooperació.
Està destinat a contribuir al desenvolupament
d’un ensenyament i una formació de qualitat
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i d’un espai europeu obert de cooperació en
matèria d’ensenyament.

Als efectes de continuïtat del programa,
s’ha acordat aplicar el programa Sòcrates II
en dues etapes consecutives: a) Etapa I:
durant l’any 2000 les accions del programa
es regiran per pautes similars a les aplica-
bles a Sòcrates I. b) Etapa II: pel que fa a
Sòcrates II també contempla un nombre de
modificacions més substancials respecte a
Sòcrates I, que necessitarà un període de
preparació més llarg, amb la finalitat d’infor-
mar a tots els participants potencials i d’es-
tablir les estructures administratives precises,
tant en l’àmbit comunitari com en els Estats
membres. Aquesta segona etapa d’aplica-
ció de Sòcrates II entrarà en vigor l’any 2001.

La Comissió Europea fa anualment, al
DOCE, l’anunci públic dels ajuts concedits
en el marc del programa Sòcrates. La Guia
del Candidat, publicada així mateix per la
Comissió Europea, conté la informació so-
bre els procediments de sol·licitud, la data
límit de presentació de sol·licituds i els cri-
teris que hauran de ser considerats durant
el procés de selecció. La Comissió mateixa
hi estableix una distinció entre criteris d’ele-
gibilitat i criteris i prioritats de selecció per
percebre l’ajut.

En les accions descentralitzades, els es-
tats membres podran aplicar els criteris ad-
dicionals que s’adaptin a les necessitats del
seu país.

Per garantir la coordinació, l’organització
i la gestió financera del programa, es va cre-
ar dins l’àmbit estatal espanyol l’Agència
Nacional Sòcrates, a la qual li correspon, en
nom de la Comissió Europea, concedir su-
port financer mitjançant ajuts al professorat
i als centres que hagin estat seleccionats per
les diferents comunitats autònomes. Igual-
ment, l’Ordre de 30 de desembre de 1996
(BOE núm. 9, de 10.1.1997) estableix les
normes generals a què han de cenyir-se les
convocatòries específiques d’ajuts de les
accions descentralitzades del programa Sò-
crates de la Unió Europea: Comenius 3.2, Be-
ques individuals de participació en activitats
i cursos de formació contínua europea, i
Arion, Visites d’estudi per a responsables en
matèria educativa.

D’acord amb això, a proposta de la Di-
recció General de Promoció Educativa,

Ordeno:

Capítol 1. Criteris generals

Article 1. Convocatòria
S’obre la convocatòria per a la concessió

d’ajuts corresponents a les següents acci-
ons descentralitzades del programa Sò-
crates de la Unió Europea a Catalunya per
l’any 2000: Comenius 3.2 i Arió.

Article 2. Presentació de les sol·licituds
Els models de sol·licitud són a disposició

dels interessats a la seu central del Depar-
tament d’Ensenyament, a les delegacions
territorials i a la web: www.xtec.es/ofieurop.

Les sol·licituds es poden presentar al De-
partament d’Ensenyament i a les delegaci-

ons territorials o per qualsevol dels mitjans
que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

En el cas que s’opti per presentar la sol·-
licitud en una oficina de correus, es farà en
un sobre obert, perquè la sol·licitud sigui
datada i segellada pel funcionari de correus
abans de ser certificada.

Article 3. Selecció de les sol·licituds
Es nomenarà una comissió de selecció

per a cadascuna de les accions que verifi-
carà que les sol·licituds rebudes s’ajustin a
les característiques concretes de cada tipus
d’ajut i avaluarà els projectes en funció dels
criteris establerts a la Guia del Candidat del
programa Sòcrates.

Amb antelació suf ic ient, a ls taulers
d’anuncis del Departament d’Ensenyament
i de les delegacions territorials, es farà pú-
blica la llista dels membres de cadascuna
de les comissions de selecció als efectes
que disposen els articles 28 i 29 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Article 4. Resolució de la convocatòria
Al Departament d’Ensenyament i a les de-

legacions territorials, es faran públiques les
llistes provisionals de la concessió dels ajuts.

Les persones interessades podran pre-
sentar reclamacions contra aquesta llista
provisional, davant la comissió de selecció,
durant un termini de deu dies hàbils a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació als
taulers d’anuncis dels llocs esmentats.

Les reclamacions presentades s’estima-
ran o es desestimaran en la resolució de la
direcció general competent en què s’aprovi
la llista definitiva de seleccionats, suplents
i exclosos, la qual es farà pública al DOGC.

Contra la resolució definitiva dels selec-
cionats, suplents i exclosos, que posarà fi a
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 en el DOGC, de conformitat amb
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
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.

Article 5. Justificació i cobrament de l’ajut
5.1 La resolució definitiva de seleccio-

nats es notificarà a l’Agència Nacional
Sòcrates. L’Agència Nacional Sòcrates re-
alitzarà el pagament dels ajuts directament
als beneficiaris, d’acord amb l’Ordre de 30

de desembre de 1996 (BOE núm. 9, de
10.1.1997).

5.2 Els beneficiaris de l’ajut estaran obli-
gats a:

a) Enviar a l’Oficina de Cooperació Edu-
cativa i Científica amb la Unió Europea,
segons l’acció de què es tracti, la memòria
per a cadascun dels programes en les da-
tes que s’estableixin.

b) Comunicar l’obtenció d’ajuts per a la
mateixa finalitat d’altres departaments o
d’altres administracions o ens públics,
d’acord amb el que disposa l’article 95 del
Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de fi-
nances públiques de Catalunya.

c) Sotmetre’s a les actuacions de control
financer que corresponguin i a les de com-
provació que puguin efectuar el Departa-
ment d’Ensenyament, l’Agència Nacional
Sòcrates i la Comissió Europea.

d) Justificar la correcta inversió de l’ajut
rebut mitjançant la presentació de la docu-
mentació sol·licitada.

5.3 La manca de justificació de l’ajut
percebut comportarà el reintegrament a
l’Agència Nacional Sòcrates de la quantitat
no justificada, així com els interessos de
demora, sens perjudici de les responsabili-
tats administratives en què es pugui incór-
rer, d’acord amb els articles 81 i 82 de la
Llei general pressupostària i la normativa
comunitària.

Article 6. Recuperació de documentació
Publicades les resolucions definitives i fi-

nalitzats els terminis per a la interposició de
recursos, les persones interessades o les
autoritzades podran retirar la documenta-
ció acreditativa dels mèrits al·legats al De-
partament d’Ensenyament, fins a tres me-
sos després de la data de l’esmentada
publicació.

Article 7. Es delega en la directora gene-
ral de Promoció Educativa la competència
de resoldre les convocatòries corresponents
a les accions Comenius 3.2 i Arió.

Capítol 2. Comenius 3.2, Beques
individuals de participació en activitats
i cursos de formació contínua europea

Article 8. Objecte i quantia dels ajuts
8.1 L’acció 3 de Comenius, que promou

ajuts per a la formació del professorat i per-
sonal educatiu, i dins d’aquesta l’acció 3.2,
està destinada a afavorir la participació en
cursos i seminaris del personal educatiu dins
de projectes transnacionals.

8.2 Els ajuts s’assignaran per contribuir
a les despeses d’ensenyament, viatge i
estada per l’assistència als seminaris o
cursos de formació. La quantia dels ajuts
serà fins un màxim de 249.579 ptes., equi-
valents a 1.500 euros per beneficiari.

Article 9. Requisits dels candidats
9.1 Els candidats als esmentats cursos

o seminaris han de pertànyer al personal
docent i tenir el perfil adient al curs o semi-
nari sol·licitat.

9.2 Les persones sol·licitants que ja
hagin gaudit d’un ajut Sòcrates accions
Comenius 3.2, Lingua B i/o Arió durant els
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cursos 1996-97, 1997-98 i 1998-99, no
podran presentar una nova sol·licitud.

9.3 Els candidats podran sol·licitar fins
a un màxim de tres cursos.

9.4 El personal que presta servei al De-
partament d’Ensenyament que sigui benefi-
ciari de l’ajut estarà obligat a sol·licitar amb
un mes d’antelació abans de l’inici de l’ac-
tivitat, una llicència per realitzar estudis so-
bre matèries directament relacionades amb
el lloc de treball d’acord amb els articles 95.1
i 122 b) del Decret legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un
text únic dels preceptes de determinats tex-
tos legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública. Aquesta llicència serà auto-
ritzada per la directora general de Recursos
Humans en el cas que el beneficiari estigui
adscrit als serveis centrals del Departament
d’Ensenyament o pel corresponent delegat/
ada territorial a la resta de personal.

Article 10. Documentació
Per sol·licitar aquests ajuts s’haurà de

presentar:
10.1 Formulari degudament emplenat,

per triplicat, facilitat al Departament d’En-
se-nyament, a les delegacions territorials i
a la web:www.xtec.es/ofieurop.

10.2 Declaració jurada o promesa de no
haver gaudit, en els tres darrers cursos an-
teriors a la publicació d’aquesta Ordre, d’un
ajut Sòcrates acció Comenius 3.2, Lingua
B i/o Arió.

10.3 No es tindran en compte, ni seran
valorats, els mèrits al·legats i no justificats
degudament en el moment de presentar la
sol·licitud, ni els que s’al·leguin o es justifi-
quin fora del termini de presentació.

Article 11. Termini de presentació de les
sol·licituds

El termini de lliurament de les sol·licituds
serà de 15 dies a comptar de l’endemà de
la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

Article 12. Selecció de candidats i comis-
sió seleccionadora

12.1 Les sol·licituds es valoraran en fun-
ció dels criteris següents:

 Valoració de la sol·licitud i relació del lloc
de treball amb el curs o seminari sol·licitat:
fins a 3 punts.

Participació en activitats de dimensió eu-
ropea que no siguin Comenius 3.2: fins a
0,25 punts per activitat (cursos, seminaris,
grups de treball sobre dimensió europea).
Fins a un màxim de 2 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada dels certificats d’assistència i/
o participació.

Participació en un projecte educatiu: fins
a 3 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada dels certificats acreditatius.

Publicacions amb ISBN i treballs d’inves-
tigació sobre el tema del curs sol·licitat: fins
a 2 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpia del
sumari de les publicacions, si és un material
inèdit s’hi adjuntarà un certificat de l’orga-
nisme corresponent que n’acrediti l’autoria.

Pel coneixement de la llengua en que
s’impartirà el curs: fins a 1 punt.

Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada del títol o diploma.

Per no haver gaudit de cap altra ajut del
programa Sòcrates acció Comenius 3.2,
Lingua B i/o Arió: 1 punt.

12.2 Per portar a terme la valoració de
les sol·licituds, la directora general de Pro-
moció Educativa nomenarà una comissió
integrada pels següents membres:

Presidenta: la directora de l’Oficina de Co-
operació Educativa i Científica amb la Unió
Europea.

Vocals: un representant de l’Oficina de
Cooperació Educativa i Científica amb la
Unió Europea i tres promotors Comenius.

Secretari: un representant de l’Oficina de
Cooperació Educativa i Científica amb la
Unió Europea.

Article 13. Formació
La participació en un curs o seminari

d’aquesta acció Comenius 3.2 s’acreditarà
amb un total de 35 hores d’innovació.

Capítol 3. Arió, Visites d’estudi per a
responsables en matèria educativa

Article 14. Objecte
Aquesta acció té com a objectiu la realit-

zació de visites d’estudi multilaterals sobre
temes d’interès comú dels estats membres,
amb la finalitat de facilitar l’intercanvi d’in-
formació i d’experiències educatives, i de fer
que la diversitat i les particularitats dels di-
ferents sistemes educatius es converteixin
en una font d’enriquiment i d’estímul mutu.

Aquestes visites d’estudi, d’una setmana
de duració, s’hauran de realitzar al llarg del
curs escolar, d’acord amb els criteris i la llista
de visites d’estudi establertes per la Comis-
sió Europea. La Comissió Europea es reser-
va el dret d’introduir modificacions sobre les
dates, el país i l’objecte de les visites, fins
al moment de la seva realització.

Article 15. Nombre i quantia dels ajuts
El nombre d’ajuts que concedeix la Co-

missió Europea dependrà de la quantitat as-
signada a Catalunya d’acord amb la fórmu-
la de distribució territorial prevista en l’Ordre
ministerial de 30 de desembre de 1996 ja
esmentada. Els ajuts seran com a mínim de
141.428 ptes., equivalents a 850 euros.

Article 16. Requisits dels candidats
16.1 Podran sol·licitar aquests ajuts els

funcionaris en servei actiu a Catalunya que
realitzin funcions d’administradors de l’edu-
cació, assessors tècnics docents, directors
i caps d’estudi, centres de recursos i equips
d’assessorament psicopedagògic, tots ells
vinculats professionalment a qualsevol dels
tipus i nivells d’ensenyament, excepte l’uni-
versitari. Els candidats hauran de ser capa-
ços de comunicar-se al menys en una llen-
gua comunitàr ia a més de la pròpia.
Preferentment, han de tenir un bon conei-
xement de la llengua que s’utilitzarà durant
les visites d’estudi que sol·licitin.

16.2 Els candidats hauran d’explicar les
estratègies que utilitzaran per difondre el re-
sultat de la visita.

16.3 Les visites d’estudi que es realit-
zin a Espanya no podran ser sol·licitades per
funcionaris en actiu de l’Administració es-
panyola.

16.4 Els sol·licitants hauran d’estudiar
atentament la relació de visites, que al seu

moment es farà pública al Departament d’En-
senyament i les delegacions territorials, amb
totes les observacions que es facin constar
en cada cas, amb l’objectiu de fer una elec-
ció adequada, d’acord amb les seves habi-
litats lingüístiques i el grau d’afinitat entre la
tasca del candidat i el tema elegit.

16.5 Les persones sol·licitants que ja
hagin gaudit d’un ajut Sòcrates acció Co-
menius 3.2, Lingua B i/o Arió durant els
cursos 1996-97, 1997-98 i 1998-99, no
podran presentar una nova sol·licitud.

16.6 El personal que presta servei al De-
partament d’Ensenyament que sigui benefi-
ciari de l’ajut estarà obligat a sol·licitar amb
un mes d’antelació abans de l’inici de l’ac-
tivitat, una llicència per realitzar estudis so-
bre matèries directament relacionades amb
el lloc de treball d’acord amb els arts. 95.1
i 122 b) del Decret legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un
Text únic dels preceptes de determinats tex-
tos legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública. Aquesta llicència serà auto-
ritzada per la directora general de Recursos
Humans en el cas que el beneficiari estigui
adscrit als serveis centrals del Departament
d’Ensenyament o pel corresponent delegat/
ada territorial a la resta de personal.

Article 17. Documentació
17.1 Les sol·licituds es formalitzaran al

model, facilitat per la Comissió Europea, de
formulari de candidatura per a activitats de
mobilitat individual, tant la part A, de caràc-
ter general, com la part B, específica per a
les visites d’estudi Arion, amb l’excepció dels
punts 13.a) i 13.b), que no són d’aplicació
per a aquest programa. El formulari haurà
d’anar acompanyat dels certificats originals
o fotocòpies compulsades que acreditin els
mèrits avaluables, i s’hi hauran d’adjuntar les
dades bancàries dels interessats.

17.2 Es presentaran quatre exemplars
de la sol·licitud, parts A i B del formulari.
Dos exemplars es complimentaran en es-
panyol i dos en anglès o en francès.

17.3 No es tindran en compte, ni seran
valorats, els mèrits al·legats i no justificats
degudament en el moment de presentar la
sol·licitud, ni els que s’al·leguin o es justifi-
quin fora del termini de presentació.

17.4 Declaració jurada o promesa de no
haver gaudit, en els tres darrers cursos an-
teriors a la publicació de l’Ordre, d’un ajut
Sòcrates acció Comenius 3.2, Lingua B i/o
Arió.

Article 18. Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds

serà de 15 dies a comptar de l’endemà de
la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

Article 19. Selecció de les sol·licituds
19.1 A la selecció dels aspirants s’hau-

ran de considerar els següents criteris es-
tablerts per la Comissió Europea:

a) Grau d’afinitat entre la tasca desenvo-
lupada pel candidat i el tema seleccionat.

b) La possibilitat de difondre’n el resul-
tat.

c) La possibilitat del beneficiari de posar
en pràctica els aspectes que puguin servir
per millorar els resultats de la seva activitat
professional.

19.2 Les sol·licituds seran baremades
d’acord amb els criteris següents:
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Valoració de la sol·licitud i relació directa
de les funcions professionals que es des-
envolupen amb el tema de les visites sol-
licitades: fins a 3 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpies
compulsades dels certificats acreditatius.

Relació directa amb altres agents del sis-
tema educatiu als quals difondre l’experièn-
cia: fins a 1 punt.

Documentació acreditativa: fotocòpies
compulsades dels certificats acreditatius.

Elaboració d’un projecte relatiu a possi-
bles estratègies per difondre els resultats
obtinguts amb l’experiència: fins a 3 punts.

Coneixement d’altres llengües oficials co-
munitàries, especificant-hi com se n’ha
obtingut el coneixement: fins a 2 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpies
compulsades dels certificats acreditatius.

Participació en activitats de dimensió eu-
ropea que no siguin l’acció Arió: fins a 0,25
punts per activitat (cursos, seminaris, grups
de treball). Fins a un màxim de 2 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpies
compulsades dels diplomes acreditatius.

Publicacions amb ISBN, treballs d’inves-
tigació i altres sobre el tema de la visita sol-
licitada: fins a un màxim d’1 punt.

Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada del sumari i de l’autoria de les
publicacions, si és un material inèdit s’hi ad-
juntarà un certificat de l’organisme corres-
ponent que n’acrediti l’autoria.

Per no haver gaudit de cap altra ajut
Sòcrates acció Comenius 3.2, Lingua B i/o
Arió: 1 punt.

19.3 Per a la baremació de les sol-
licituds, la directora general de Promoció
Educativa nomenarà una comissió de selec-
ció integrada pels següents membres:

Presidenta: la directora de l’Oficina de Co-
operació Educativa i Científica amb la Unió
Europea.

Vocals: un inspector d’ensenyament, un
representant del Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres i un representant de
l’Oficina de Cooperació Educativa i Cientí-
fica amb la UE.

Secretari: un representant de l’Oficina de
Cooperació Educativa i Científica amb la UE.

Article 20. Avaluació i formació
Una vegada finalitzada la visita i prèvia

avaluació d’aquesta, s’acreditarà amb un
total de 35 hores d’innovació als partici-
pants, i amb un total de 30 hores als orga-
nitzadors de visites a Catalunya.

Article 21. Acceptacions i renúncies
L’Oficina d’Assistència Tècnica Sòcrates

i Joventut (BAT) de Brussel·les notificarà a
l’interessat l’adscripció concreta a una visi-
ta d’estudi amb una carta d’invitació formal
i documentació sobre el país de la visita, el
tema elegit i l’objecte d’estudi. Posterior-
ment, el país d’acollida ampliarà aquesta
informació posant-se directament en con-
tacte amb els interessats.

En cas de renúncia, el candidat ha d’in-
formar immediatament a l’Oficina de Coo-
peració Educativa i Científica amb la Unió
Europea, a efectes de la seva substitució
per un candidat escollit d’entre els suplents.
Així mateix, haurà d’informar d’aquesta cir-
cumstància al país d’acollida si la renúncia
es produeix després d’establir aquest pri-
mer contacte.

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

Així mateix, poden interposar potes-
tativament recurs de reposició, previ al
recurs contenciós administratiu, davant
l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini
d’un mes de l’endemà de la seva publica-
ció al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, segons el que disposen els ar-
ticles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 29 de març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.088.067)

ORDRE de 4 d’abril de 2000, de convoca-
tòria per a la concessió d’ajuts als centres
docents sostinguts amb fons públics en els
quals hi ha matriculats alumnes amb neces-
sitats educatives especials per a la realitza-
ció de convivències escolars durant el curs
escolar 1999-00.

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
determina que l’atenció a l’alumnat amb
necessitats educatives especials es regirà
pels principis de normalització i d’integra-
ció escolar i que el sistema educatiu dispo-
sarà dels recursos necessaris perquè
aquests alumnes tinguin una resposta edu-
cativa encaminada a assolir, dintre el ma-
teix sistema, els objectius establerts amb
caràcter general per a tots els alumnes.

En virtut del que s’exposa, el Departament
d’Ensenyament vol donar suport econòmic
als centres docents mitjançant la concessió
d’ajuts per tal que aquests alumnes puguin
realitzar convivències escolars, ja que repre-
senten un mitjà educatiu enriquidor per re-
forçar l’autonomia personal i social dels alum-
nes amb necessitats educatives especials,
amb l’experimentació de situacions i vivèn-
cies que els proporciona el coneixement d’un
ambient diferent de l’habitual, i que els faci-
lita l’apropament a la natura i la convivència
amb els seus companys i educadors.

Per tot això, i d’acord amb el que esta-
bleixen el Decret legislatiu 9/1994, de 13 de
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya, modifi-
cat per la Llei 25/1998, de 31 de desembre,
de mesures administratives, fiscals i d’adap-
tació a l’euro, i l’article 12 de la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, proce-

diment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya;

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

Ordeno:

—1 Obrir convocatòria per a l’atorgament
d’ajuts als centres docents sostinguts amb
fons públics, per col·laborar en les despe-
ses corresponents a la realització de convi-
vències escolars destinades als alumnes amb
necessitats educatives especials derivades
de discapacitats psíquiques, motrius o sen-
sorials, durant el curs escolar 1999-00.

—2 Aprovar les bases reguladores per les
quals es regirà aquesta convocatòria, les
quals consten en l’annex d’aquesta Ordre.

—3 Els ajuts, fins a un import màxim de
15.000.000 de ptes. (90.151,82 euros) es con-
cediran amb càrrec al crèdit 06.05.481.04/7
del pressupost per a l’any 2000 prorrogat de
1999.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, d’acord amb el que preveu
l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de ju-
liol, reguladora de la jurisdicció contencio-
sa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o
qualsevol altre recurs que considerin conve-
nient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 4 d’abril de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Bases reguladores

—1 Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és

l’atorgament d’ajuts als centres docents
sostinguts amb fons públics, per col·laborar
en les despeses corresponents a la realit-
zació de convivències escolars destinades
als alumnes amb necessitats educatives
especials derivades de discapacitats psíqui-
ques, motrius o sensorials, durant el curs
escolar 1999-00.

—2 Requisits
2.1 Les convivències escolars a què es

refereix aquesta convocatòria les haurà d’or-
ganitzar l’equip educatiu corresponent,
d’acord amb les necessitats específiques
dels alumnes.
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2.2 La durada de les convivències no po-
drà ser inferior a dos dies ni superior a set.

2.3 Les convivències educatives hauran
de tenir lloc obligatòriament abans del dia
30 de juny de 2000.

—3 Beneficiaris
3.1 Podran sol·licitar aquests ajuts els

centres docents sostinguts amb fons públics
que durant el curs escolar 1999-00 hagin
organitzat convivències escolars destinades
als alumnes amb necessitats educatives
especials derivades de discapacitats psíqui-
ques, motrius o sensorials.

3.2 En el supòsit de centres privats con-
certats, aquests hauran de tenir el document
de concert educatiu degudament formalit-
zat amb el Departament d’Ensenyament en
el moment de realitzar l’activitat objecte
d’aquesta convocatòria.

—4 Sol·licituds, documentació i termini
4.1 Els centres docents sol·licitaran els

ajuts mitjançant un imprès normalitzat.
4.2 A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar,

amb caràcter preceptiu, la documentació
següent :

a) Certificat justificatiu de la realització de
les convivències, que es formalitzarà en im-
près normalitzat, en el qual s’especifiqui el
lloc i les dates en els quals s’han realitzat
les convivències i la relació dels alumnes
amb necessitats educatives especials que
hi han participat, fent constar el tipus de de-
ficiència o disminució que pateixen.

b) Memòria de la seva realització en què
es detallin les activitats que s’han dut a
terme en relació amb el tipus de deficiència
dels alumnes, que permeti avaluar la quali-
tat didàctica de l’activitat realitzada.

S’hauran d’adjuntar certificats i memòri-
es separades en el supòsit que el centre hagi
sol·licitat l’ajut per a més d’una sortida.

4.3 Les sol·licituds i els impresos nor-
malitzats estaran a disposició dels interes-
sats a la seu del Departament d’Ensenya-
ment, a les seves delegacions territorials i a
Internet, pàgina web de la Generalitat de
Catalunya.

4.4 Les sol·licituds s’hauran de presen-
tar a la seu del Departament d’Ensenya-
ment, o a les seves delegacions territorials,
ja sigui directament o bé per qualsevol dels
mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (BOE núm.
285, de 27.11.1992), modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.

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

4.5 El termini de presentació de sol-
licituds finalitzarà el 15 de juliol de 2000.

4.6 Quedaran excloses les sol·licituds
d’ajuts presentades fora de termini, així com
aquelles a les quals no s’adjunti tota la
documentació sol·licitada a l’apartat 4.2 de
les bases d’aquesta convocatòria.

—5 Quantia dels ajuts
5.1 La quantitat que correspondrà a

cada sol·licitud serà proporcional al nom-
bre d’alumnes amb necessitats educatives
especials que han participat en les convi-
vències i al total de dies de duració, que no
serà inferior a dos ni superior a set.

En aquest sentit, es computarà com a un
ajut un dia de convivències per a cada alum-
ne, amb el límit de dies, mínim i màxim,
establert en l’apartat anterior.

La quantitat de l’ajut s’obtindrà distribuint
el pressupost màxim fixat en el paràgraf se-
güent, entre el nombre total de dies de
convivències que han real itzat el total
d’alumnes amb necessitats educatives
especials que han participat en aquesta
activitat i que en tot cas no serà superior a
les 2.100 ptes./dia.

5.2 Els ajuts, fins a un import màxim de
15.000.000 de ptes. (90.151,82 euros) es con-
cediran amb càrrec al crèdit 06.05.481.04/7
del pressupost per a l’any 2000 prorrogat de
1999.

5.3 L’import de la subvenció en cap cas
serà d’una quantia superior al cost de l’ac-
tivitat realitzada.
—6 Atorgament i pagament dels ajuts

6.1 Es delega en la directora general de
Promoció Educativa la facultat de resoldre
aquesta convocatòria, d’acord amb els re-
quisits que s’estableixen en aquesta dispo-
sició.

6.2 La resolució de la directora general
de Promoció Educativa de concessió o des-
estimació dels ajuts es notificarà als cen-
tres docents sol·licitants i es farà pública als
taulers d’anuncis de les delegacions terri-
torials del Departament d’Ensenyament.

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

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

6.4 L’abonament de les subvencions es
farà directament als centres docents.
Aquestes quantitats s’ingressaran al comp-
te corrent pel qual cada centre percep les
dotacions econòmiques per a despeses de
funcionament.

6.5 Els ajuts objecte d’aquesta convoca-
tòria seran incompatibles amb la percepció
d’altres de naturalesa similar atorgats per
qualsevol organisme o entitat pública.
—7 La despesa que comporta l’atorgament
d’aquests ajuts no té caràcter recurrent, i en
tot cas, les convocatòries futures resten
sotmeses a les disponibilitats pressupostàri-
es del Departament d’Ensenyament.
(00.080.056)

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2000, per
la qual es modifica d’ofici la subvenció per
a despeses del servei de menjador i esbar-
jo del centre concertat d’educació especial
Xaloc, de Sabadell.

Per una Resolució de 17 de desembre de
1999 (DOGC núm. 3044, de 28.12.1999),
es va resoldre la convocatòria per a la con-
cessió de subvencions per a despeses dels
serveis de menjador, esbarjo i transport dels
centres docents concertats d’educació es-
pecial i es va concedir al centre Xaloc, de
Sabadell, una subvenció per import de
13.865.040 pessetes com ajut de menjador
i esbarjo.

Atès que el centre ha comunicat una va-
riació a la baixa dels alumnes usuaris del
servei de menjador, cal adequar l’ajut al
nombre real d’alumnes.

Atès el que estableixen el Decret legisla-
tiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, modificat per l’article 28
de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de
mesures administratives, fiscals i d’adapta-
ció a l’euro, i l’Ordre de 21 de juliol de 1999
(DOGC núm. 2951, de 12.8.1999), per la
qual s’obre convocatòria de concurs públic
per a la concessió de subvencions per al
finançament de despeses de personal dels
serveis de menjador, esbarjo i transport dels
centres docents concertats d’educació es-
pecial;

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

Resolc:

—1 Modificar l’ajut per a menjador i es-
barjo concedit al centre Xaloc, de Sabadell,
en el sentit que s’especif ica a l’annex
d’aquesta Resolució.

—2 La modif icació que s’aprova per
aquesta Resolució té efectes a partir de l’ini-
ci del curs escolar 1999-00.

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, 28 de febrer de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Comarca del Vallès Occidental

Codi: 08032531.
Denominació: Xaloc.
Municipi: Sabadell.
Delegació territorial: Vallès Occidental.
Import setembre-desembre: 4.474.960.
Import gener-agost: 8.949.920.

(00.075.025)
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ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministraments.

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

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

Servei de Contractació i Inversions, Secció
de Contractació d’Equipaments i Serveis.

c) Número d’expedient: 8/00.

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

ment de mobiliari escolar homologat amb
destinació alscentres docents públics de
Catalunya, segons l’annex del plec de clàu-
sules administratives particulars.

b) Termini d’execució: 2 mesos a partir
de la data de comunicació de l’adjudicació.

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

a) Tramitació: urgent, segons l’article 72
de la Llei de contractacions de les adminis-
tracions públiques.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 419.260.455 ptes., IVA in-

clòs, equivalent a 2.519.806,08 euros.

—5 Garanties
Provisional: el 2% del pressupost tipus de

licitació dels materials als quals es concor-
ri. D’acord amb l’article 36.2 de la Llei de
contractacions de les administracions pú-
bliques queden dispensades de constituir
garantia provisional aquelles empreses el
pressupost tipus de licitació de les quals
dels materials als quals concorrin, sigui in-
ferior, IVA exclòs, a 35.660.846 ptes.

Definitiva: el 4% de l’import de licitació
dels materials adjudicats.

—6 Requisits específics del contractista
Certificat d’homologació de la Junta de

Construccions i Instal·lacions del Ministeri
d’Educació i Cultura, del mobiliari al qual es
liciti.

—7 Obtenció de documentació i informa-
ció

a) Entitat: Servei de Contractació i Inver-
sions, Secció de Contractació d’Equipa-
ments i Serveis.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta 3C.

c) Localitat: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3758-

3759-3760.
e) Telefax: 93.400.69.77, 93.400.69.81.
f) Data límit d’obtenció de documents i

informació: 12 de maig de 2000.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 22 de maig

de 2000. Es fa constar que si l’últim dia del
termini és festiu, la presentació de proposi-
cions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2, 7.3 i 7.4 del
plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació
Entitat: al Registre general del Departa-

ment d’Ensenyament o a les delegacions
territorials del Departament d’Ensenyament.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7
d’aquest Anunci o domicilis de les delega-

cions territorials del Departament d’Ense-
nyament.

Les proposicions també es podran trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant un fax o un tele-
grama durant el mateix dia.

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

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Contractació i Inver-

sions, Secció de Contractació d’Equipa-
ments i Serveis.

b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
7 d’aquest Anunci.

c) Data: 26 de maig de 2000.
d) Hora: 10 h.

—10 Despeses de l’Anunci: l’import de
l’Anunci serà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

—11 Data de tramesa de l’Anunci al
DOCE: 30 de març de 2000.

Barcelona, 5 d’abril de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.094.064)

ORDRE de 30 de març de 2000, per la qual
es convoca concurs públic per a l’atorga-
ment d’ajuts als centres d’ensenyament no
universitari de Catalunya que compten amb
formacions escolars de música o dansa, per
a la participació en trobades o intercanvis
musicals.

L’ordenació actual del sistema educatiu
a Catalunya planteja l’educació artística
com a part de l’educació a assolir per tots
els infants i joves en els ensenyaments de
règim general, i com a finalitat específica
dels de règim especial.

El Departament d’Ensenyament vol po-
tenciar totes les actuacions que incideixen
favorablement en l’extensió de l’educació
musical i de la dansa, com és el cas de la
participació de formacions escolars de
música o dansa en trobades o intercanvis.

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

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

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

Ordeno:

—1 Convocar concurs públic per a la con-
cessió d’ajuts a centres públics i privats
autoritzats d’ensenyament no universitari de
Catalunya, que compten amb formacions
escolars de música o dansa i que organit-
zen viatges dels alumnes d’aquestes forma-
cions per participar en trobades o intercan-
vis musicals.

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

—3 Els ajuts, per un import total màxim
de 6.000.000 de pessetes (36.060,73 eu-
ros), es faran efectius amb càrrec al crèdit
06.02.480.01/6 del pressupost del 1999,
prorrogat d’acord amb el Decret 369/1999,
de 27 de desembre, sobre pròrroga dels
pressupostos de la Generalitat de Ca-
talunya, per a l’any 2000.

—4 Els ajuts esmentats no tenen caràcter
recurrent.

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

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

Barcelona, 30 de març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases

—1 Objecte i finalitat
L’objecte d’aquests ajuts és la participa-

ció dels alumnes de formacions escolars de
música o dansa de centres públics i privats
autoritzats d’ensenyament no universitari de
Catalunya en trobades o intercanvis amb
formacions similars d’altres centres de
Catalunya o de fora de Catalunya.

La finalitat d’aquesta convocatòria és afa-
vorir l’extensió de l’educació musical i de la
dansa i proporcionar oportunitats per a una
formació artística de qualitat.
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—2 Beneficiaris
Poden sol·licitar aquests ajuts els centres

públics i privats autoritzats d’ensenyament
no universitari de Catalunya que compleixin
els requisits establerts en aquesta convo-
catòria.

—3 Imports dels ajuts
Es concediran ajuts pels imports que a

continuació s’indiquen en funció de l’àmbit
territorial de la trobada o intercanvi:

Dins el territori de Catalunya: entre 25.000
ptes. i 75.000 ptes. (entre 150,25 i 450,76
euros).

Dins el territori espanyol: entre 75.000
ptes. i 150.000 ptes. (entre 450,76 i 901,52
euros).

Dins el territori europeu: entre 150.000
ptes. i  400.000 ptes. (entre 901,52 i
2.404,05 euros).

Els ajuts aniran destinats a cobrir part de
les despeses de transport.

—4 Condicions
Els desplaçaments a realitzar i el règim

de sol·licituds s’ajustaran a les condicions
següents:

a) Es podran realitzar durant el curs 1999-
2000 i no més tard del 31 d’agost de 2000,
amb una durada variable no superior a una
setmana.

b) Cada grup d’alumnes estarà acompa-
nyat durant el viatge i l’estada per profes-
sors del centre sol·licitant i/o pel director de
la formació objecte de l’ajut.

—5 Sol·licituds
Les sol·licituds, subscrites pel director de

cada centre, s’adreçaran al director gene-
ral d’Ordenació Educativa i es presentaran
al Departament d’Ensenyament (Via Augus-
ta, 202-226, 08021 Barcelona), ja sigui di-
rectament o per qualsevol dels mitjans que
estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú (BOE núm. 285, de
27.11.1992), modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener.

En el cas que les sol·licituds es presentin
a les oficines de correus, s’ha de fer en
sobre obert, per tal que la sol·licitud sigui
datada i segellada pel funcionari de correus
abans de ser certificada. El termini de pre-
sentació de sol·licituds serà d’un mes comp-
tat a partir de l’endemà de la data de publi-
cació d’aquesta Ordre al DOGC.

—6 Criteris de valoració de les sol·licituds
Els criteris prioritaris per a l’avaluació de

les sol·licituds seran els següents:
a) L’interès de la proposta d’activitats i la

seva relació amb els objectius curriculars de
la música i la dansa.

b) L’acolliment familiar com a modalitat
d’allotjament.

c) La t ipologia escolar dels centres
sol·licitants.

d) Característiques i estabilitat de la for-
mació escolar de música o dansa.

—7 Dades de la sol·licitud i documenta-
ció que cal aportar

La sol·licitud s’haurà de presentar d’acord
amb el  model que f igura a l ’annex 2
d’aquesta Ordre. A aquesta sol·licitud s’ad-
juntarà la documentació següent:

a) En el cas de centres privats, les dades
d’autorització del centre.

b) Compromís del centre o centres sol·li-
citants de dur a terme la proposta presen-
tada, refermat en una acta del consell es-
colar.

c) Declaració jurada de la persona que
exerceix la direcció del centre en la qual
constarà que abans del viatge es contrac-
tarà una pòlissa d’assegurança que cobrei-
xi el desplaçament i l’estada dels alumnes
i professors acompanyants a l’estranger.

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

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

f) Nom del professor o professors acom-
panyants.

g) Pressupost de despeses del transport
a la localitat i/o país que es visita.

h) Característiques de la formació.
i) Proposta d’activitats.

—8 Resolució
Es delega en el director general d’Orde-

nació Educativa la competència per resol-
dre aquesta convocatòria i l’autorització de
la despesa corresponent, a proposta d’una
comissió avaluadora formada per les per-
sones següents:

El subdirector general d’Ordenació Curri-
cular o persona en qui delegui.

La responsable de l’Àrea d’Ensenyaments
Artístics o persona en qui delegui.

Un representant de l’Associació Catala-
na d’Escoles de Música (ACEM).

Un representant de l’Associació d’Esco-
les de Música d’Iniciativa Privada Associa-
des de Catalunya.

Un representant de l’Associació de les Es-
coles de Dansa autoritzades.

Un representant del Consell Català de la
Música de Catalunya.

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

A l’hora de valorar els projectes, la comis-
sió avaluadora actuarà d’acord amb els cri-
teris exposats a l’apartat 6 d’aquest annex.

La comissió avaluadora elevarà la propos-
ta de resolució al director general d’Ordena-
ció Educativa en el termini de quinze dies a
comptar de l’endemà de la data de finalitza-
ció del termini de presentació d’instàncies.

—9 Notificació
La resolució de concessió es notificarà als

interessats amb indicació de si exhaureix o
no la via administrativa, dels possibles recur-
sos i dels òrgans davant els quals es poden
interposar.

—10 Justificació
El termini de presentació dels documents

que acreditin les despeses efectuades fina-
litzarà el 30 d’octubre de 2000.

Els documents, que s’hauran de presen-
tar a la Direcció General d’Ordenació Edu-
cativa, seran els següents:

a) En el cas dels centres públics i privats
concertats:

Una vegada efectuat el viatge, el direc-
tor del centre es responsabilitzarà de pre-
sentar un certificat de l’acta del consell
escolar del centre on s’aprovin els comp-
tes, al qual s’adjuntarà una llista detallada
de les factures, que romandran al centre i
constituiran la justificació del viatge. El cer-
tificat de l’acta haurà de ser emès i signat

per l’òrgan competent, és a dir, el secreta-
ri del consell escolar, i haurà d’anar con-
format amb el vistiplau del president del
consell escolar.

b) En el cas dels centres privats autorit-
zats:

Informe del director del centre receptor
de l’ajut conforme la subvenció atorgada
s’ha destinat a la finalitat per a la qual s’ha
concedit.

Documents justificatius de les despeses:
originals de les factures i rebuts. Les factu-
res han de complir els requisits legals que
estableix la normativa vigent i han d’anar
lliurades a nom del centre.

c) En el cas dels centres de titularitat mu-
nicipal:

Certificat lliurat pel secretari-interventor on
es faci constar que l’ajut concedit s’ha des-
tinat, dins l’exercici de 2000, a la realització
de l’activitat objecte d’aquesta subvenció,
així com l’import destinat a aquest concep-
te amb indicació de la partida pressupostà-
ria amb càrrec a la qual s’ha contret l’obli-
gació.

—11 Pagament
Un cop els beneficiaris hagin justificat cor-

rectament l’import de la subvenció atorga-
da, es procedirà a tramitar la corresponent
ordre de pagament.

—12 Incompliment
Els beneficiaris estaran obligats a facilitar

tota la informació requerida pels òrgans de
control de l’Administració.

La inexactitud de les dades aportades o
l’incompliment per part del beneficiari d’al-
guna de les obligacions que es deriven de
la concessió de l’ajut podran donar lloc a la
revocació de l’ajut atorgat.

ANNEX 2

Model de sol·licitud

a) Dades del centre
Nom del centre:
Codi del centre:
Núm. de NIF:
Telèfon:
Fax:
Adreça:
Municipi:

b) Dades de la formació de música o
dansa

Nombre d’alumnes que la integren:
Data de la seva creació:
Característiques:

c) Dades de l’activitat
Descripció de l’activitat (trobada/inter-

canvi):
Nombre d’alumnes que hi participaran i

característiques de la formació:
Professor responsable:
Professors acompanyants:
Data de sortida:
Data d’arribada:
Despesa total del transport previst, se-

gons el pressupost adjunt:

En el cas dels intercanvis:
Nom del centre d’acolliment:
Adreça:
Població:
País:
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Telèfon:
Modalitat d’acolliment:

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

Sr. Director General d’Ordenació Educativa.

(00.080.052)

ORDRE de 3 d’abril de 2000, de modifica-
ció de l’Ordre de 17 de febrer de 2000, de
convocatòria del premi a la qualitat en l’en-
senyament no reglat de l’Institut Català de
Noves Professions, per a l’any 1999.

L’article 7 de l’Ordre de 17 de febrer de
2000 (DOGC núm. 3093, de 7.3.2000) de
convocatòria del premi a la qualitat en l’en-
senyament no reglat de l’Institut Català de
Noves Professions, per a l’any 1999, esta-
bleix que el termini de presentació de les
sol·licituds per l’esmentat premi serà de 30
dies naturals a comptar de l’endemà de la
publicació de l’Ordre de convocatòria al
DOGC.

Atès que el col·lectiu de possibles candi-
dats al premi ha manifestat la conveniència
d’una ampliació del termini que els permeti
presentar les sol·licituds acompanyades de
la documentació idònia,

Ordeno:

Article únic.  Que es modifiqui l’article 7
de l’Ordre de 17 de febrer de 2000, de
convocatòria del premi a la qualitat en l’en-
senyament no reglat de l’Institut Català de
Noves Professions, per a l’any 1999, en el
sentit d’ampliar el termini de presentació de
les sol·licituds fins a un total de 60 dies
naturals a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, per la qual cosa el nou termi-
ni de presentació de sol·licituds finalitzarà
el 6 de maig de 2000.

Barcelona, 3 d’abril de 2000

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

(00.095.073)

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

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Peter Pan, de Lleida,
en petició de canvi de titularitat, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-

ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, 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
Peter Pan, de Lleida, per 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 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.

Lleida, 21 de març de 2000

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

Ramon Alturo i Lloan
Delegat territorial de Lleida

ANNEX

Comarca del Segrià

Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Lleida.
Localitat: Lleida.
Núm. de codi: 2500 7323.
Denominació: Llar d’infants Peter Pan,
SCCL.
Adreça: passeig de Ronda, 107.
Titular: Teresa Llorens José y Compañía, So-
ciedad Regular Colectiva Villa Peter Pan.
NIF: C25030289.

S’autoritza el canvi de titularitat que pas-
sa a ser Llar d’infants Peter Pan, SCCL, amb
NIF F25355207, amb efectes a partir del
curs 1999-00.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil de primer cicle amb ca-
pacitat màxima de 31 alumnes.

(00.080.051)

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

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

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

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

c) Número d’expedient: 0006/00.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’ade-

quació de l’escala d’emergència i d’altres
treballs a l’edifici seu de la Delegació Terri-
torial de Barcelona-I (ciutat), ubicada a l’av.
Paral·lel, 71-73, de Barcelona.

b) Termini d’execució: 4 mesos.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 9.961.920 ptes., equivalent

a 59.872,35 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: 199.238 ptes., equivalent a

1.197,44 euros, amb possibilitat de ser dis-
pensada si s’acredita la classificació reque-
rida.

Definitiva: 398.477 ptes., equivalent a
2.394,90 euros.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C complet, categoria

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

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

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

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

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

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

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

b) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.

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

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

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7
d’aquest Anunci o als domicilis de les dele-
gacions territorials del Departament d’En-
senyament.

Les proposicions també es podran trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant un fax o un tele-
grama durant el mateix dia.

d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.
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—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: serveis centrals del Departa-

ment d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies després de l’acabament

del termini de presentació de les proposici-
ons. Si el dia d’obertura de proposicions és
dissabte o festiu, el termini es prorrogarà au-
tomàticament fins al dia hàbil següent.

En cas que es presentin proposicions por
correus, es comunicarà oportunament als
interessats la data d’obertura de proposici-
ons.

e) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 29 de març de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.094.066)

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura de la llar d’infants Nins,
del Prat de Llobregat.

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 Nins, del Prat de Llobregat,
en petició de canvi de titularitat, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

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

Sant Feliu de Llobregat, 22 de març de 2000

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

Comarca del Baix Llobregat

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: el Prat de Llobregat.
Localitat: el Prat de Llobregat.
Núm. de codi: 08051410.
Denominació: Nins.
Adreça: av. del Canal, 157.
Titular: Llar d’infants Nins, SA.
NIF: A-58336058.

S’autoritza el canvi de titularitat que pas-
sa a ser de Llar d’infants Mestres, SCP, amb
NIF G-59984815, amb efectes a partir del
curs 1999-00.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Autoritzat com a llar d’infants amb una ca-
pacitat màxima de 51 alumnes.

(00.069.049)

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2000, per
la qual s’autoritza l’obertura del centre do-
cent privat Mainada, de Blanes.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat Mainada, de Blanes,
en petició d’autorització d’obertura, es va
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; el Reial decret 1004/1991,
de 14 de juny, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments de règim general no
universitaris, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels cen-
tres docents privats,

Resolc:

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

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

Girona, 22 de març de 2000

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

Melcior Cruzate de Palau
Delegat territorial de Girona

ANNEX

Comarca de la Selva

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Blanes.
Localitat: Blanes.
Núm. de codi: 17007804.
Denominació: Mainada.
Adreça: c. Filadors, 1.
Titular: Llar d’Infants Mainada, SL.
NIF: B17564352.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Mainada, de Blanes, amb efectes a
partir del curs 1999-00.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 4 unitats de primer ci-
cle amb capacitat per a 54 llocs escolars.

(00.069.110)

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Virgen del Pilar, de Premià de Mar.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
a la corresponent delegació territorial del De-
partament d’Ensenyament pel titular del cen-
tre docent privat Virgen del Pilar, de Premià
de Mar, en petició d’ampliació de locals,
ampliació d’unitats del segon cicle d’educa-
ció infantil, reducció d’unitats d’educació pri-
mària, obertura de l’etapa d’educació secun-
dària obligatòria i canvi de denominació, 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,
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Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Virgen del Pilar, de Premià de Mar, en peti-
ció d’ampliació de locals, ampliació d’uni-
tats del segon cicle d’educació infantil, re-
ducció d’unitats d’educació primària, ober-
tura de l’etapa d’educació secundària
obligatòria i canvi de denominació, 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.

Barcelona, 22 de març de 2000

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

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

ANNEX

Comarca del Maresme

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Premià de Mar.
Localitat: Premià de Mar.
Núm. de codi: 08023323.
Denominació: Virgen del Pilar.
Adreça: c. Verge del Pilar, 34.
Titular: Concepció Jiménez Mirallas.
NIF: 37243545J.

S’autoritza l’ampliació de locals per la
construcció d’un nou edifici situat al c. Joan
Prim, 127, de Premià de Mar.

S’autoritza l’ampliació d’una unitat del se-
gon cicle d’educació infantil, amb capacitat
per a 25 llocs escolars i amb efectes a partir
de l’inici del curs 1999-00.

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

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció secundària obligatòria, amb dues uni-
tats de primer cicle, amb capacitat per a 60
llocs escolars i dues unitats de segon cicle,
amb capacitat per a 60 llocs escolars, amb
efectes a partir de l’inici del curs 1999-00.

S’autoritza el canvi de denominació, que
passa a ser El Pilar.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil
3 unitats de parvulari amb capacitat per

a 75 llocs escolars, situades al c. Enric
Granados, 39.

Educació primària
6 unitats amb capacitat per a 150 llocs

escolars, situades al c. Enric Granados, 39.
Educació secundària obligatòria
2 unitats de primer cicle amb capacitat

per a 60 llocs escolars, i 2 unitats de segon
cicle amb capacitat per a 60 llocs escolars,
situades al c. Joan Prim, 127.

(00.070.064)

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
L’Escola, de Sabadell.

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’Escola, de Sabadell,
en petició d’autorització de canvi de titula-
ritat, 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 or-
gànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu; el Reial decret 1004/1991, de 14
de juny, pel qual s’estableixen els requisits mí-
nims dels centres que imparteixen ensenya-
ments de règim general no universitaris i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el rè-
gim d’autorització dels centres docents pri-
vats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
L’Escola, de Sabadell, per canvi de titulari-
tat, en els termes que s’especifiquen a l’an-
nex d’aquesta Resolució.

—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets dels concerts educa-
tius subscrits amb el titular anterior. En con-
seqüència, la corresponent delegació terri-
torial del Departament d’Ensenyament efec-
tuarà els tràmits necessaris per incloure les
modificacions escaients en els documents
administratius corresponents.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada,
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/ 1999, de 13 de gener.

Sabadell, 24 de març de 2000

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

Comarca del Vallès Occidental

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Sabadell.
Localitat: Sabadell.
Núm. de codi: 08024303.
Denominació: L’Escola.
Adreça: c. Salut, 130-132.
Titulars: José Javier Casas Hurtado i M.
Teresa Griera Masclans.
NIF: 38983079B i 39007777F.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser Col·legi L’Escola, SL, amb NIF
B08785065, amb efectes a partir del dia 1
del mes següent a la data de la seva pu-
blicació al DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura

Educació infantil: autorització excepcio-
nal i transitòria vigent fins el 24 d’octubre
de 2002, per 3 unitats amb capacitat per a
72 llocs escolars.

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

(00.073.041)

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Dauradell, de Badalona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament, pel titular del
centre docent privat Dauradell, de Badalona,
en petició d’autorització d’obertura del ni-
vell d’educació primària, d’autorització de
reducció d’unitats d’educació secundària
obligatòria i de batxillerat i d’autorització de
supressió del nivell de formació professio-
nal de primer i de segon grau, 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
Dauradell, de Badalona, per obertura del ni-
vell d’educació primària, reducció d’unitats
d’educació secundària obligatòria i de bat-
xillerat, i supressió del nivell de formació
professional de primer i segon grau, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’a-
questa Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.
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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 ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/ 1999 de 13 de gener.

Barcelona, 24 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: Badalona.
Localitat: Badalona.
Núm. de codi: 08001510.
Denominació: Dauradell.
Adreça: c. Baldomero Solà, 115-119 (can-
tonada c. Alfons XIII, 28).
Titular: Institució Familiar d’Educació, SA.
NIF: A08177933.

S’autoritza l’obertura del nivell d’educa-
ció primària, amb 6 unitats amb capacitat
per a 150 llocs escolars, amb efectes a partir
de l’inici del curs 1999-2000.

S’autoritza la reducció de 2 unitats de pri-
mer cicle d’educació secundària obligatò-
ria, amb capacitat per a 60 llocs escolars i
de 2 unitats de segon cicle d’educació se-
cundària obligatòria, amb capacitat per a 60
llocs escolars, amb efectes a partir de la fi
del curs 1998-99.

S’autoritza la reducció de 2 unitats de bat-
xillerat de la modalitat de ciències de la
natura i la salut amb capacitat per a 70 llocs
escolars, 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 1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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

Educació secundària
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars.

Batxillerat
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 d’hu-
manitats i ciències socials, amb capacitat
per a 70 llocs escolars.

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

administrativa i comercial, especialitat ad-
ministrativa i de la branca electricitat i elec-
trònica, especialitat electrònica industrial.
(00.073.042)

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2000, per
la qual s’autoritza l’obertura del centre do-
cent privat Fòrum Granollers, de Granollers.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat Fòrum Granollers,
de Granollers, en petició d’autorització
d’obertura, 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 en l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:

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

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

Barcelona, 24 de març de 2000

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

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

ANNEX

Comarca del Vallès Oriental

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Granollers.
Localitat: Granollers.
Núm. de codi: 08058325.
Denominació: Fòrum Granollers.
Adreça: c. Joan Prim, 136-146.
Titular: Ensenyament i Formació, SL.
NIF: B60522455.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Fòrum Granollers, de Granollers, amb
efectes a partir del curs 2000-01.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Formació professional de grau mitjà
Família d’administració

Cicle formatiu de gestió administrativa
amb 1 grup, amb capacitat per a 20 llocs
escolars (en cap cas un grup no superarà
els 30 llocs escolars).
Formació professional de grau superior
Família d’administració

Cicle formatiu d’administració i finances,
amb 1 grup, amb capacitat per a 25 llocs
escolars (en cap cas un grup no superarà
els 30 llocs escolars).
Família hoteleria i turisme

Cicle formatiu d’informació i comercialit-
zació turístiques, amb capacitat per a 20
llocs escolars (en cap cas un grup no supe-
rarà els 30 llocs escolars).

(00.073.044)

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2000, per
la qual es disposa el començament de les
activitats d’un col·legi d’educació infantil i
primària de Tordera.

Mitjançant el Decret 91/2000, de 22 de
febrer (DOGC núm. 3091, de 3.3.2000), es
va crear un col·legi d’educació infantil i pri-
mària a Tordera.

Per tal de posar en funcionament aquest
centre, i d’acord amb la disposició final del
Decret esmentat;

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

Resolc:

—1 Reconèixer al col·legi d’educació in-
fantil i primària que es detalla a l’annex
d’aquesta Resolució, creat pel Decret 91/
2000, de 22 de febrer, l’inici de la seva
activitat docent a partir del curs escolar
1999-2000, amb els ensenyaments i la
denominació específica que s’hi disposa.

—2 Autoritzar la Direcció General de Cen-
tres Docents i la Direcció General de Recur-
sos Humans perquè adoptin les mesures
complementàries que exigeixi el funciona-
ment d’aquest nou col·legi d’educació in-
fantil i primària.

Barcelona, 29 de març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
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ANNEX

Delegació territorial de Barcelona II
(comarques)

Comarca: Maresme.

Municipi: Tordera.
Unitat de població: Tordera.
Codi de centre: 08059093.
Adreça: c. Mas Portell, 5 (Hortsavinyà).
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: parvulari;
educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica d’Hortsavinyà.

(00.080.055)

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Mare Natura, de Tortosa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent pr ivat Mare Natura, de
Tortosa, 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, reguladora del
dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu; el Reial decret 1004/1991, de 14
de juny, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ensenya-
ments de règim general no universitaris, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el rè-
gim d’autorització dels centres docents pri-
vats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat Mare
Natura, de Tortosa, per ampliació d’unitats
del primer cicle d’educació infantil, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que 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, 29 de març de 2000

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

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

Comarca del Baix Ebre

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Tortosa.
Localitat: Tortosa.
Núm. de codi: 43009266.
Denominació: Mare Natura.
Adreça: av. Ports Tortosa-Beseit, 23-29.
Titular: Mare Natura, SCCL.
NIF: F43495688.

S’autoritza l’ampliació d’una unitat del pri-
mer cicle de l’educació infantil, amb efec-
tes a partir del curs 1999-00.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil:

5 unitats de llar d’infants amb capacitat
per a 81 llocs escolars.

(00.080.045)

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Cel Blau, 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 Cel Blau, de Girona, en
petició d’autorització de canvi de titularitat,
es va instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat Cel
Blau, de Girona, per 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 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 pe
la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Girona, 29 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: 17007351.
Denominació: Cel Blau.
Adreça: Castell de Requesens, 11-13, bai-
xos.
Titular: Llar d’Infants Cel Blau, CB.
NIF: E17301870.

S’autoritza el canvi de titularitat que pas-
sa a ser Llar d’Infants Cel Blau, SL., amb
núm. de NIF B17551375, amb efectes a
partir del dia 1 del mes següent de la seva
publicació al DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 5 unitats de primer ci-
cle amb capacitat per a 81 llocs escolars.

(00.080.046)

EDICTE de 29 de març de 2000, pel qual
es notifica al senyor Pere Balañà i Abadia el
plec de càrrecs relatiu a l’expedient disci-
plinari que li ha estat incoat.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de plec de càrrecs al senyor Pere
Balañà i Abadia en relació amb l’expedient
disciplinari que li ha estat incoat per Reso-
lució del secretari general del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de 21 de
desembre de 1999 en el darrer domicili
conegut, Rambla Catalana, 38-40, de
l’Hospitalet de Llobregat, i 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, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener, es
notifica que el plec de càrrec està a la seva
disposició a la Inspecció d’Ensenyament de
la Delegació Territorial de Barcelona I (ciu-
tat), avinguda Paral·lel, 71, 7a planta.

Barcelona, 29 de març de 2000

Gonçal Zaragoza i Ruvira
Instructor de l’expedient

(00.088.047)


