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ORDRE de 20 d’abril de 2000, de convo-
catòria de concurs públic per a la selecció
d’alumnes per a l’assistència a cursos de
llengua anglesa a Gran Bretanya i llengua
francesa a França.

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

Una de les actuacions emmarcades dins
del projecte Orator és la de facilitar l’apre-
nentatge de la llengua anglesa o francesa
mitjançant estades en els països correspo-
nents, la qual cosa constitueix un comple-
ment idoni per aconseguir una major fluïde-
sa en l’idioma que s’estudia i un gran valor
formatiu pel que suposa de coneixement
d’altres cultures.

Tanmateix, la possibilitat de sufragar les
despeses ocasionades pels desplaçaments
i estades en d’altres països no està a
l’abast de nombroses famílies, per la qual
cosa s’ha considerat convenient establir un
sistema d’ajuts específics dirigits a col·-
laborar en el finançament d’aquestes des-
peses.

Per tot això, i d’acord amb el que esta-
bleixen el Decret legislatiu 9/1994, de 13 de
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya,
segons modificació introduïda per l’article
28 de 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,
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Ordeno:

Article 1. Convocar concurs públic per a
la selecció de 200 alumnes de segon cicle
d’educació secundària obligatòria i de bat-
xillerat, escolaritzats en centres docents de
Catalunya,  als quals se’ls atorgarà un ajut
per a l’estada i realització d’un curs d’an-
glès en diferents centres de Gran Bretanya
o d’un curs de francès en diferents centres
de França, de dues setmanes de durada,
en el mes de juliol de 2000. Se selecciona-
ran 100 alumnes que ja tinguin la condició
de becaris (modalitat d’ajut A) i 100 alum-
nes que no tinguin aquesta condició (mo-
dalitat d’ajut B).

Pel que fa a la modalitat B, 60 d’aquests
ajuts seran per a  alumnes matriculats en
centres docents públics de titularitat del
Departament d’Ensenyament, i els 40 res-
tants per a alumnes matriculats en centres
docents sostinguts amb fons públics.

Article 2. Aprovar les bases que han de
regir aquesta convocatòria, les quals figu-
ren a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 3. Els ajuts es faran efectius amb
càrrec al crèdit 06.05.481.06/0 del pressu-
post de 1999, prorrogat per a l’any 2000
d’acord amb el Decret 369/1999, de 27 de
desembre, sobre pròrroga dels Pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya per al
1999, fins a un import màxim de 27.000.000
de ptes. (162.273,27 euros).

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
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 de l’òrgan
que va dictar l’acte, en el termini d’un mes
a comptar des de l’endemà de la seva pu-
blicació 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, 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, 20 d’abril de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Bases

—1 Objecte
L’objecte d’aquest concurs públic és la

selecció de 100 alumnes que ja tinguin la
condició de becaris (modalitat A), i la selec-
ció de 100 alumnes que no tinguin aquesta

condició (modalitat B), escolaritzats en cen-
tres docents de Catalunya, per tal de millo-
rar la competència lingüística en anglès i
francès mitjançant estades de dues setma-
nes, durant el mes de juliol de 2000, en els
països corresponents.

—2 Beneficiaris
Podran sol·licitar una plaça per participar

en els cursos objecte d’aquesta convoca-
tòria els alumnes que en el present curs
1999-2000 estiguin matriculats en centres
docents de Catalunya en algun dels cursos
indicats a continuació:

3r i 4t curs d’educació secundària obli-
gatòria (ESO).

1r i 2n curs de batxillerat.

—3 Requisits
3.1 Els alumnes que optin per la moda-

litat A hauran de tenir la condició de becaris
en la convocatòria general de beques per al
present curs 1999-2000, convocades per
l’Ordre de 17 de juny de 1999 (BOE núm.
154, de 29.6.1999) o en la convocatòria
d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i
material didàctic complementari convoca-
des per l’Ordre de 9 de juny de 1999  (BOE
núm. 143, de 16.6.1999).

3.2 Els alumnes que optin per la moda-
litat B hauran d’estar matriculats en un
centre docent sostingut amb fons públics.

3.3 Només es pot optar per una de les
dues modalitats d’ajut. Presentar més d’una
sol·licitud per idioma i modalitat comporta-
rà l’exclusió automàtica.

Per a l’alumnat que opti a dues llengües
d’una mateixa modalitat, a efectes d’adju-
dicació, es tindrà en compte la sol·licitud
amb major puntuació. No es tindrà en comp-
te la nota de la segona llengua estrangera
quan aquesta coincideixi amb l’idioma de la
sol·licitud.

3.4 Tots els sol·licitants hauran d’acredi-
tar determinades qualificacions obtingudes en
el curs acadèmic 1998-99. Per determinar, en
cada cas, de quines qualificacions es tracta,
es tindrà en compte el curs i tipus d’estudis
cursats pel sol·licitant, d’acord amb el que
s’estableix a l’apartat 3.6 d’aquest annex.

Per als sol·licitants que no haguessin
cursat estudis ordinaris en el curs acadè-
mic 1998-99, es tindran en compte les
qualificacions de l’últim curs seguit.

3.5 Per tal de garantir la màxima equi-
tat en la determinació de les puntuacions
per a l’adjudicació dels ajuts, a efectes
d’aquesta convocatòria les qualificacions
s’expressaran sempre en termes numèrics.

Per als alumnes procedents d’ESO o BUP,
etapes en què les qualificacions estan ex-
pressades qualitativament, s’aplicarà el
barem d’equivalències numèriques següent:

Excel·lent: 9 punts.
Notable: 7,5 punts.
Bé: 6,5 punts.
Suficient: 5,5 punts.
Insuficient: 3 punts.
3.6 Qualificacions
3.6.1 En el cas en què l’últim curs se-

guit pel sol·licitant sigui segon d’ESO, s’hau-
rà d’acreditar que les qualificacions corres-
ponents compleixen tots els requisits
següents:

a) Qualificació global  de primer cicle
d’ESO: 7,5 o 9.

b) Qualificació de llengua estrangera (an-
glès o francès) de primer cicle d’ESO: 7,5
o 9 per a la modalitat d’ajut A; 9 per a la
modalitat d’ajut B.

c) Qualificació de llengua catalana de pri-
mer cicle d’ESO: 5,5 o superior.

d) Qualificació de llengua castellana de
primer cicle d’ESO: 5,5 o superior.

e) Qualificació, si s’escau, de segona llen-
gua estrangera de primer cicle d’ESO: 5,5
o superior.

Els criteris per determinar les qualificaci-
ons a) i e) seran establerts per la direcció
del centre.

Les qualificacions b), c) i d) seran les equi-
valents numèriques de les que consten en
l’expedient del sol·licitant.

3.6.2 En el cas en què l’últim curs se-
guit pel sol·licitant sigui tercer d’ESO, s’hau-
rà d’acreditar que les qualificacions corres-
ponents compleixen tots els requisits
següents:

a) Qualificació global  de tercer curs
d’ESO: 7,5 o 9.

b) Qualificació de llengua estrangera (an-
glès o francès) de tercer curs d’ESO: 7,5
o 9 per a la modalitat d’ajut A; 9 per a la
modalitat d’ajut B.

c) Qualificació de llengua catalana de ter-
cer curs d’ESO: 5,5 o superior.

d) Qualificació de llengua castellana de
tercer curs d’ESO: 5,5 o superior.

e) Qualificació, si s’escau, de segona llen-
gua estrangera de tercer curs d’ESO: 5,5 o
superior.

Els criteris per determinar totes aquestes
qualificacions seran establerts per la direc-
ció del centre.

3.6.3 En el cas en què l’últim curs se-
guit pel sol·licitant sigui quart d’ESO, s’hau-
rà d’acreditar que les qualificacions corres-
ponents compleixen tots els requisits
següents:

a) Qualificació global  d’etapa d’ESO: 7,5
o 9.

b) Qualificació de llengües estrangeres
(anglès o francès) de segon cicle d’ESO:
9 o 7,5 per a la modalitat d’ajut A; 9 per a
la modalitat d’ajut B.

c) Qualificació de llengua catalana de se-
gon cicle d’ESO: 5,5 o superior.

d) Qualificació de llengua castellana de
segon cicle d’ESO: 5,5 o superior.

e) Qualificació, si s’escau, de segona llen-
gua estrangera de segon cicle d’ESO: 5,5 o
superior.

Els criteris per determinar la qualificació e)
seran establerts per la direcció del centre.

Les qualificacions a), b), c) i d) seran les
equivalents numèriques de les que consten
en l’expedient del sol·licitant.

3.6.4 En el cas en què l’últim curs seguit
pel sol·licitant sigui segon de BUP, s’haurà
d’acreditar que les qualificacions correspo-
nents compleixen tots els requisits següents:

a) Qualificació mitjana de segon curs de
BUP: a partir de 7,5.

b) Qualificació a partir de 5,5 a totes les
matèries del curs.

c) Qualificació de llengua estrangera (an-
glès o francès) de segon curs de BUP: 9
o 7,5 per a la modalitat d’ajut A; 9 per a la
modalitat d’ajut B.

d) Qualificació de llengua catalana en el
segon curs de BUP: 5,5 o superior.
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e) Qualificació de llengua castellana de
segon curs de BUP: 5,5 o superior.

f) Qualificació, si s’escau, de segona llen-
gua estrangera de segon curs de BUP: 5,5
o superior. No es considera segona llengua
estrangera una EATP que respongui a
aquesta denominació.

Les qualificacions b), c), d), e) i f) seran
les equivalents numèriques de les que cons-
ten en l’expedient del sol·licitant.

La qualificació a) s’obtindrà fent la mitja-
na aritmètica de les equivalents numèriques
de totes les qualificacions del curs, amb una
xifra decimal arrodonida.

3.6.5 En el cas en què l’últim curs se-
guit pel sol·licitant sigui primer de batxille-
rat, s’haurà d’acreditar que les qualificaci-
ons corresponents compleixen tots els
requisits següents:

a) Qualificació mitjana de primer curs de
batxillerat: a partir de 7,5.

b) Qualificació a partir de 5 a totes les
matèries del curs.

c) Qualificació de la matèria comuna de
llengua estrangera (anglès o francès) de pri-
mer curs de batxillerat: a partir de 7,5 per
a la modalitat d’ajut A; a partir de 9 per a
la modalitat d’ajut B.

d) Qualificació de la matèria comuna llen-
gua catalana de primer curs de batxillerat:
a partir de 5.

e) Qualificació de la matèria comuna de
llengua castellana de 1r curs de batxillerat.

f) Qualificació, si s’escau, de segona llen-
gua estrangera de primer curs de batxille-
rat: a partir de 5.

Les qualificacions b), c), d) e) i f) seran les
que consten en l’expedient del sol·licitant.

La qualificació a) es calcularà de forma
anàloga a la qualificació final de batxillerat,
tal com estableix l’annex 4 de l’Ordre de
31.7.1998, de desplegament de l’organit-
zació  i l’avaluació dels ensenyaments de
batxillerat (DOGC núm. 2716, de 2.9.1998).

3.6.6 En el cas en què l’últim curs se-
guit pel sol·licitant sigui un cicle formatiu,
de grau mitjà o de grau superior, s’haurà
d’acreditar que les qualificacions correspo-
nents compleixen tots els requisits se-
güents:

a) Qualificació mitjana del cicle: a partir de
7,5. En el cas que el sol·licitant no hagi com-
pletat el cicle perquè aquest tingui una dura-
da superior a un curs,  la qualificació mitjana
serà la de tots els crèdits cursats en  l’últim
curs en què l’alumne hi ha estat inscrit.

b) Qualificació a partir de 5 a tots els crè-
dits cursats.

c) Qualificació mitjana dels crèdits de llen-
gua estrangera (anglès o francès) a partir
de 7,5 per a la modalitat d’ajut A;  a partir
de 9 per a la modalitat d’ajut B.

Totes aquestes qualificacions coincidiran
amb les que constin a l’expedient de l’alum-
ne o bé acta final d’avaluació corresponent.

No s’admetran sol·licituds dels alumnes
procedents de cicles formatius que no hi
hagin cursat crèdits de llengua estrangera
(anglès o francès).

3.6.7 Per a l’alumne que hagi canviat de
centre i a qui no s’hagi calculat en el centre
d’origen alguna de les qualificacions esmen-
tades en aquesta Ordre, aquestes qualifi-
cacions seran atorgades pel centre on cur-
sa estudis en el curs acadèmic 1999-2000.

3.7 Per a l’obtenció d’un dels ajuts ob-
jecte d’aquesta Ordre no serà suficient reu-
nir tots els requisits exigits, sinó que serà
necessari, a més a més, que el sol·licitant
obtingui un número d’ordre en la prelació que
el situï dintre del total de places a concedir.

—4 Sol·licituds, documentació i termini
4.1 Les sol·licituds s’han de formalitzar

en els impresos normalitzats que estaran a
dis-posició dels interessats a les delegaci-
ons territorials del Departament d’Ensenya-
ment, al centre docent en el qual estiguin
matriculats els alumnes i a Internet a les
adreces següents: http://www.xtec.es/ofi-
europ i http://www.xtec.es/crlle.

4.2 A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar una
fotocòpia del carnet d’identitat i una fotocò-
pia compulsada de la credencial de becari,
en el cas dels alumnes que optin per la
modalitat d’ajut A.

Els sol·licitants que, en el moment de lliu-
rar la sol·licitud, no tinguin encara la creden-
cial de becari, hauran de presentar una fo-
tocòpia del resguard de la seva sol·licitud
d’ajut en qualsevol de les convocatòries que
figuren a l’apartat 3.1 d’aquestes bases. Un
cop l’alumne rebi l’esmentada credencial,
haurà de lliurar la fotocòpia compulsada al
seu centre docent.

4.3 Les sol·licituds s’hauran de presen-
tar al centre docent en el qual l’alumne
estigui matriculat, ja sigui directament o per
qualsevol dels mitjans que estableix l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú (BOE de 27.11.1992), modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener. Quan la
sol·licitud es lliuri a les oficines de correus,
s’haurà de fer en sobre obert, per tal que
sigui datada i segellada pel funcionari de
correus abans que sigui certificada.

4.4 El termini de presentació de sol-
licituds serà de 10 dies a comptar de l’ende-
mà de la publicació d’aquesta Ordre al
DOGC.

4.5 Totes les sol·licituds presentades fora
de termini o que no reuneixin els requisits es-
tablerts en aquesta disposició es considera-
ran excloses d’aquesta convocatòria.

4.6 L’entitat organitzadora de l’activitat
contractarà una pòlissa d’assegurances a
favor dels alumnes participants. L’esmenta-
da pòlissa ha de cobrir les següents contin-
gències:

Malaltia: es facilitarà gratuïtament l’assis-
tència sanitària i farmacèutica, l’internament
hospitalari i les despeses originades en el
trasllat i l’estada d’un familiar i, si escau, la
seva repatriació.

Invalidesa absoluta o gran invalidesa: in-
demni tzac ió de 12.000.000 de ptes.
(72.121,45 euros).

Mort de l ’a lumne: indemnització de
3.000.000 de ptes. (18.030,36 euros), des-
peses de desplaçament i estada d’un fami-
liar i repatriació del cadàver.

Pèrdua, robatori o furt d’efectes personals:
indemnització de 25.000 ptes. (150,25 euros).

—5 Tramitació
5.1 El centre docent revisarà i compro-

varà que les sol·licituds i la documentació
presentada reuneixen els requisits exigits en
la present convocatòria.

5.2 En el supòsit que les dades siguin
incompletes o manqui documentació, el
centre requerirà al sol·licitant que esmeni la
mancança o que aporti els documents pre-
ceptius, amb indicació que si no ho fa en el
termini de 10 dies se’l tindrà per desistit de
la seva petició, la qual s’arxivarà sense cap
més tràmit.

5.3 L’òrgan instructor del procediment
serà l’Oficina de Cooperació Educativa i Ci-
entífica amb la Unió Europea, a la qual el centre
docent remetrà les sol·licituds en el termini de
15 dies a comptar de l’endemà del dia de
finalització del termini per presentar-les.

—6 Quantia dels ajuts i forma de paga-
ment

6.1 La quantitat que correspondrà a cada
plaça per a la realització d’aquests cursos
serà de 170.000 pessetes per a la modalitat
A, i 100.000 pessetes per a la modalitat B.
Aquesta quantitat serà abonada directament
pel Departament d’Ensenyament a les enti-
tats o empreses organitzadores.

6.2 Per completar el preu total del curs,
els alumnes beneficiaris de la modalitat
d’ajut A abonaran 5.000 pessetes, i els de
la modalitat d’ajut B, 75.000 pessetes, a
l’entitat organitzadora de l’activitat.

—7 Adjudicació
7.1 Es delega en la directora general de

Promoció Educativa la resolució d’aquesta
convocatòria.

7.2 La valoració de les sol·licituds l’efec-
tuarà una comissió avaluadora constituïda
pels membres següents:

La directora general de Promoció Educa-
tiva o persona en qui delegui, que actuarà
com a presidenta.

Un representant de l’Oficina de Coopera-
ció Educativa i Científica amb la Unió Euro-
pea, que actuarà com a secretari.

Un representant del Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres, designat a proposta del
director general d’Ordenació Educativa.

Un inspector de l’àrea de llengües estran-
geres, designat a proposta del subdirector
general de la Inspecció d’Ensenyament.

Un representant de la Secció d’Ajuts i Ser-
veis a l’Estudi, designat a proposta de la
directora general de Promoció Educativa.

7.3 La selecció dels alumnes es farà en
règim de concurrència competitiva. La llista
dels alumnes per a l’adjudicació de les pla-
ces s’ordenarà:

Primer: fent la mitjana de:
a) La qualificació global o mitjana del

curs, cicle o etapa.
b) La qualificació de llengües estrangeres.
c) La qualificació de llengua catalana.
d) La qualificació de llengua castellana.
e) La qualificació de segona llengua es-

trangera si s’ha cursat.
En el cas que l’alumne no cursi una se-

gona llengua estrangera, la mitjana tindrà en
compte la puntuació obtinguda als punts a),
b), c) i d) esmentats.

En el cas dels alumnes provinents de ci-
cles formatius, la mitjana tindrà en compte
les puntuacions obtingudes als punts a) i b)
esmentats.

Segon: prenent en consideració la quali-
ficació del punt a).

Tercer: prenent en consideració la quali-
ficació del punt b).
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Quart: prenent en consideració la mitjana
que resulti de les qualificacions dels punts
c), d) i e).

7.4 A efectes de desempat, s’ordena-
ran alfabèticament les sol·licituds a partir de
la combinació de lletres i-j, d’acord amb el
resultat obtingut en el sorteig públic efectu-
at el dia 20 de març de 2000, segons el que
disposa l’article 18 de la Resolució de 15
de febrer de 2000, per la qual s’aproven les
normes de preinscripció i matriculació per
al curs 2000-2001 (DOGC núm. 3078, de
15.2.2000).

7.5 La comissió avaluadora elevarà a la
directora general de Promoció Educativa
una proposta de resolució de la convocatò-
ria, que inclourà tres annexos:

En el primer s’hi inclourà l’alumnat que
resulti adjudicatari d’una plaça, fent cons-
tar la puntuació obtinguda, i l’ordre de pre-
lació.

En el segon hi constarà l’alumnat al qual
li sigui denegada la plaça perquè no reuneix
algun o alguns dels requisits exigits per la
present convocatòria.

En el tercer s’hi inclourà l’alumnat que,
tot i reunir els requisits de la convocatòria,
no ha assolit un número d’ordre que li per-
meti obtenir l’ajut.

L’alumnat inclòs en aquest darrer annex
quedarà ordenat d’acord amb la seva pun-
tuació i constituirà una llista d’espera amb
la qual s’anirà substituint, per rigorós ordre,
l’alumnat adjudicatari que, per qualsevol
causa, no participi en el programa.

7.6 La comissió avaluadora decidirà so-
bre els possibles empats, tenint en compte
el que s’estableix a l’apartat 7.4 d’aquest
annex.

7.7 Abans que transcorrin quinze dies
des de l’endemà de la data d’elevació de la
proposta de resolució, la directora general
de Promoció Educativa resoldrà aquesta
convocatòria.

7.8 L’alumnat que resulti adjudicatari
dels ajuts rebrà l’oportuna comunicació  de
la Direcció General de Promoció Educativa
(Oficina de Cooperació Educativa i Cientí-
fica amb la Unió Europea), juntament amb
la corresponent informació complementà-
ria.

7.9 La resolució de la directora general
de Promoció Educativa de concessió i des-
estimació  dels ajuts es farà pública als
taulers d’anuncis de les delegacions terri-
torials del Departament d’Ensenyament.

L’alumnat que resulti adjudicatari de l’ajut
haurà d’ingressar la quantitat a què es re-
fereix l’apartat 6.2 d’aquestes bases en el
compte corrent i dins el termini que s’espe-
cificarà en la resolució definitiva.

La manca de l’abonament de l’esmenta-
da quantitat s’entendrà com a renúncia a
l’ajut concedit, que serà adjudicat a l’alum-
ne següent de la llista d’espera.

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

7.10 Contra la Resolució de la directo-
ra general de Promoció Educativa, que ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs con-

tenciós administratiu davant la Sala Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
notificació, 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 a
comptar de l’endemà de la seva notificació,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

7.11 L’obtenció d’aquests ajuts és in-
compatible amb qualsevol altre ajut obtin-
gut pel mateix concepte del Departament
d’Ensenyament o del Ministeri d’Educació i
Cultura, així com amb qualsevol altre ajut
atorgat per la mateixa finalitat, en els últims
dos anys.

—8 En el supòsit que no s’adjudiquessin
tots els ajuts corresponents a una modali-
tat, aquests s’adjudicaran com a ajuts de
l’altra modalitat.

 —9 Es procedirà a la revocació de la sub-
venció atorgada en el cas que es comprovi
la inexistència d’alguna de les condicions
requerides per a la seva obtenció, l’incom-
pliment de la finalitat per a la qual fou con-
cedida, o quan es detecti que en la seva
concessió va concórrer l’ocultació o false-
dat de les dades sol·licitades.

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

—11 Els adjudicataris estan obligats a fa-
cilitar tota la informació requerida pels òr-
gans de control de l’Administració.

(00.109.153)

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

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

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

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

c) Número d’expedient: 0371/00.

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

plicació de divers material, en suport CD-
ROM, per al Programa d’informàtica edu-
cativa del Departament d’Ensenyament.

b) Termini d’execució: 15 dies des del lliu-
rament dels originals.

—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: 8.870.000 ptes. IVA inclòs,

equivalent a 53.309,77 euros.

—5 Garanties
Provisional: 177.400 ptes., equivalent a

1.066,20 euros, amb possibilitat de ser dis-
pensada si s’acredita la classificació reque-
rida.

Definitiva: 354.800 ptes., equivalent a
2.132,39 euros.

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

ria A. 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 de l’endemà de la publica-
ció d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és festiu, la
presentació de proposicions es prorrogarà
fins al proper dia hàbil.

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

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

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

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 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 fax o telegrama
durant el mateix dia.

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

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: serveis centrals del Departa-

ment d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
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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
automàticament fins el següent dia hàbil.

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

e) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 22 de març de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.089.030)

ORDRE de 18 d’abril de 2000, de convo-
catòria de concurs públic per a la selecció
d’alumnes per a l’assistència a colònies
d’immersió en llengua anglesa a Catalunya.

El Govern de la Generalitat vol impulsar
decididament la millora de l’ensenyament-
aprenentatge de les llengües estrangeres en
l’ensenyament de règim general, per la qual
cosa ha posat en marxa el projecte Orator.
Aquest projecte incideix tant en els aspec-
tes de caràcter general vinculat amb el
desenvolupament ordinari de la docència
com en la potenciació de projectes i activi-
tats complementàries que faciliten l’ús de
les llengües estrangeres.

Una de les actuacions emmarcades dins
del projecte Orator és la de facilitar l’apre-
nentatge de la llengua anglesa mitjançant
l’organització de colònies a Catalunya, la
qual cosa constitueix un complement idoni
per aconseguir que els alumnes en l’educa-
ció primària assoleixin un nivell de comuni-
cació bàsica que els permeti entendre’s en
una llengua estrangera.

Tenint en compte el que s’ha exposat,
s’ha considerat convenient establir un sis-
tema d’ajuts específics dirigits a col·laborar
amb les famílies en el finançament de les
despeses que comporti la participació en
l’esmentada activitat.

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,
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, i 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,

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

Ordeno:

Article 1. Convocar concurs públic per a
la selecció de 400 alumnes del cicle supe-

rior d’educació primària, escolaritzats en
centres de Catalunya, als quals se’ls ator-
garà un ajut per a la participació en colòni-
es d’immersió en llengua anglesa que es
realitzaran a Catalunya en dos períodes, del
20 d’agost al 2 de setembre i del 27 d’agost
al 9 de setembre de l’any 2000. Se selec-
cionaran 150 alumnes de primària que ja
tinguin la condició de becaris (modalitat A)
i 250 alumnes de primària que no tinguin
aquesta condició (modalitat B).

Pel que fa a la modalitat B, 150 d’aques-
tes ajudes seran per a alumnes matriculats
en centres docents públics de titularitat del
Departament d’Ensenyament i les 100 res-
tants seran per a alumnes matriculats en
centres docents sostinguts amb fons pú-
blics.

Article 2. Aprovar les bases que han de
regir aquesta convocatòria, les quals figu-
ren en l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 3. Els ajuts es faran efectius amb
càrrec al crèdit 06.05.481.06/0 del pressu-
post de l’any 1999 prorrogat per a l’any
2000, d’acord amb el Decret 369/1999, de
27 de desembre, fins a un import màxim de
13.750.000 ptes. (82.639,16 euros).

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

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

Barcelona, 18 d’abril de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases

—1 Objecte
L’objecte d’aquest concurs públic és la

selecció de 150 alumnes de primària que
ja tinguin la condició de becaris (modalitat
A), i de 250 alumnes de primària que no
tinguin aquesta condició (modalitat B), es-
colaritzats en centres de Catalunya, per tal
de millorar la competència lingüística mit-

jançant la participació en colònies d’immer-
sió en llengua anglesa que es realitzaran a
Catalunya del 20 d’agost al 2 de setembre
i del 27 d’agost al 9 de setembre de l’any
2000.

—2 Beneficiaris
Podran sol·licitar una plaça per participar

en l’activitat objecte d’aquesta convocatò-
ria els alumnes que en el curs escolar 1999-
2000 estiguin matriculats en centres do-
cents de Catalunya, en algun dels cursos
compresos en el cicle superior de l’educa-
ció primària.

—3 Requisits
3.1 Els alumnes que optin per les pla-

ces de la modalitat A: tenir la condició de
becari de la convocatòria d’ajuts per a l’ad-
quisició de llibres de text i material didàctic
complementari convocades per Ordre de 9
de juny de 1999 (BOE núm. 143, de
16.6.1999).

3.2 Els alumnes que optin per les pla-
ces de la modalitat B: estar matriculats en
un centre docent sostingut amb fons pú-
blics.

3.3 Tots els sol·licitants hauran d’acre-
ditar tenir un progrés adequat del cicle mit-
jà i un progrés adequat en l’avaluació dels
seus aprenentatges en relació amb els ob-
jectius del cicle i als aspectes generals i
concrets de l’àrea de l lengua anglesa,
d’acord amb la Comissió d’Avaluació ante-
rior al 29 de febrer de 2000.

3.4 Per a l’obtenció d’una plaça subven-
cionada no serà suficient reunir tots els re-
quisits exigits per aquesta convocatòria,
sinó que caldrà també obtenir un nombre
d’ordre en la prelació que el situï dintre del
total de places a concedir.

—4 Sol·licituds, documentació i termini
4.1 Les sol·licituds s’han de formalitzar

en els impresos normalitzats (annex 2), i
estaran a disposició dels interessats a les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament, al centre docent en el qual
estiguin matriculats els alumnes, i a Internet
a les següents adreces: htpp.www.xtec.es/
ofieurop i htpp.www.xtec.es/crlle.

4.2 Els alumnes que optin per la moda-
litat A, hauran d’adjuntar a la sol·licitud una
fotocòpia compulsada de la credencial de
becari.

Els sol·licitants que, en el moment de lliu-
rar la sol·licitud, no tinguin encara la cre-
dencial de becari hauran de presentar una
fotocòpia del resguard de la seva sol·licitud
d’ajut de la convocatòria esmentada en
l’apartat 3.1 d’aquestes bases. Un vegada
l’alumne rebi l’esmentada credencial, haurà
d’enviar fotocòpia compulsada al seu cen-
tre docent.

4.3 Les sol·licituds s’hauran de presen-
tar al centre docent en el qual l’alumne
estigui matriculat, ja sigui directament o per
qualsevol dels mitjans que estableix l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú (BOE de 27.11.1992), modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener. En el cas
que s’opti per presentar la sol·licitud en una
oficina de correus, es farà en un sobre obert
perquè la sol·licitud sigui datada i segellada
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pel funcionari de correus abans de ser cer-
tificada.

4.4 El termini de presentació de sol-
licituds serà de 20 dies a comptar de l’en-
demà de la publicació d’aquesta Ordre al
Diari Oficial de la  Generalitat de Catalunya.

4.5 Totes les sol·licituds presentades
fora de termini o que no reuneixin els requi-
sits establerts en aquesta disposició, es
consideraran excloses d’aquesta convoca-
tòria.

4.6 L’entitat organitzadora de l’activitat
contractarà una pòlissa d’assegurances a
favor dels alumnes participants. Aquesta
pòlissa ha de cobrir les següents contingèn-
cies:

Malaltia: es facilitarà gratuïtament l’assis-
tència sanitària i farmacèutica, l’internament
hospitalari i les despeses originades en el
trasllat i estada d’un familiar.

Invalidesa absoluta o gran invalidesa: in-
demni tzac ió de 12.000.000 de ptes.
(72.121,45 euros).

Mort de l ’a lumne: indemnització de
3.000.000 de ptes. (18.030,36 euros), des-
peses de desplaçament i estada d’un fami-
liar.

Pèrdua, robatori o furt d’efectes perso-
nals: indemnització de 25.000 ptes. (150,25
euros).

—5 Tramitació
5.1 El centre docent revisarà i compro-

varà que les sol·licituds i la documentació
presentada reuneixen els requisits exigits en
la present convocatòria.

5.2 En el supòsit que les dades siguin
incompletes o manqui documentació, el
centre requerirà al sol·licitant que esmeni la
mancança o que aporti els documents pre-
ceptius, amb indicació que si no ho fa en el
termini de 10 dies naturals, se’l tindrà per
desistit de la seva petició, i s’arxivarà sense
cap més tràmit.

5.3 L’òrgan instructor del procediment
serà l’Oficina de Cooperació Educativa i Ci-
entífica amb la Unió Europea, a la qual el
centre docent remetrà les sol·licituds en el
termini de 15 dies a comptar de l’endemà
del dia de finalització del termini per presen-
tar les sol·licituds.

—6 Quantia dels ajuts
6.1 La quantitat que correspondrà a

cada plaça per a la realització d’aquesta
activitat serà de 50.000 pessetes per a la
modalitat A i 25.000 pessetes per a la
modalitat B. Aquesta quantitat serà abona-
da directament pel Departament d’Ensenya-
ment a l’entitat organitzadora de les esta-
des (Turisme Juvenil de Catalunya) d’acord
amb el que s’estipuli en el contracte.

6.2 Per completar el preu total de les co-
lònies, els alumnes beneficiaris de la moda-
litat A abonaran 15.000 pessetes i els de la
modalitat B, 40.000 pessetes a l’entitat
organitzadora de l’activitat.

6.3 Els pares s’encarregaran del trasllat
dels seus fills fins al lloc en el qual es rea-
litzin les colònies i de la recollida. Les des-
peses ocasionades amb motiu del despla-
çament aniran a càrrec de les famílies.

—7 Adjudicació
7.1 Es delega en la directora general de

Promoció Educativa la resolució d’aquesta
convocatòria.

7.2 La valoració de les sol·licituds l’efec-
tuarà una comissió qualificadora constituïda
pels membres següents:

La directora general de Promoció Educa-
tiva o persona en qui delegui, que actuarà
com a presidenta.

Un representant de l’Oficina de Coopera-
ció Educativa i Científica amb la Unió Euro-
pea, que actuarà com a secretari.

Un representant del Centre de Recursos
de Llengües Estrangeres, designat a pro-
posta del director general d’Ordenació Edu-
cativa.

Un inspector de l’àrea de llengües es-
trangeres, designat a proposta del subdi-
rector general de la Inspecció d’Ensenya-
ment.

Un representant de la Secció d’Ajuts i Ser-
veis a l’Estudi, designat a proposta de la
directora general de Promoció Educativa.

7.3 A efectes de desempat, s’ordena-
ran alfabèticament les sol·licituds a partir de
la combinació de lletres i-j, d’acord amb el
resultat obtingut en el sorteig públic efectu-
at el dia 20 de març de 2000, segons el que
disposa l’article 18 de la Resolució de 15
de febrer de 2000, per la qual s’aproven les
normes de preinscripció i matriculació per
al curs 2000-2001 (DOGC núm. 3078, de
15.2.2000).

7.4 La comissió qualificadora elevarà a
la directora general de Promoció Educativa
una proposta de resolució de la convocatò-
ria, que inclourà tres annexos:

En el primer s’hi figurarà l’alumnat que re-
sulti adjudicatari d’una plaça.

En el segon hi constarà l’alumnat al qual
li sigui denegada la plaça perquè no reuneix
algun o alguns dels requisits exigits per
aquesta convocatòria.

En el tercer s’hi inclourà l’alumnat que tot
i reunir els requisits de la convocatòria, no
ha assolit un nombre d’ordre que li permeti
obtenir l’ajut.

L’alumnat inclòs en aquest darrer annex
quedarà ordenat d’acord amb la seva pun-
tuació i constituirà una llista d’espera amb
la qual s’anirà substituint, per rigorós ordre,
l’alumnat adjudicatari que, per qualsevol
causa, renunciï al programa.

7.5 Abans que transcorrin quinze dies
de l’endemà de la data d’elevació de la
proposta de resolució, la directora general
de Promoció Educativa resoldrà aquesta
convocatòria.

7.6 L’alumnat que resulti adjudicatari
dels ajuts rebrà una comunicació de la Di-
recció General de Promoció Educativa (Ofi-
cina de Cooperació Educativa i Científica
amb la Unió Europea), juntament amb la
corresponent informació complementària.

7.7 La resolució de la directora general
de Promoció Educativa de concessió i des-
estimació dels ajuts es farà pública als tau-
lers d’anuncis de les delegacions territori-
als del Departament d’Ensenyament.

L’alumnat que resulti adjudicatari de l’ajut
haurà d’ingressar la quantitat a què es re-
fereix l’apartat 6.2 d’aquestes bases en el
compte corrent i dins el termini que s’espe-
cificarà en la resolució definitiva.

La manca de l’abonament de l’esmenta-
da quantitat s’entendrà com a renúncia de
l’ajut concedit, que serà adjudicat a l’alum-
ne següent de la llista d’espera.

En qualsevol cas es consideraran deses-
timades les sol·licituds d’ajuts no resoltes
per resolució expressa dins el termini de sis
mesos a comptar de l’endemà de la pre-
sentació de la sol·licitud.

7.8 Contra la Resolució de la directora
general de Promoció Educativa que exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs contenci-
ós 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 notifica-
ció, de conformitat amb el que preveu l’arti-
cle 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

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

—8 Es procedirà a la revocació de la sub-
venció atorgada en el cas que es comprovi
la inexistència d’alguna de les condicions
requerides per a la seva obtenció, per l’in-
compliment de la finalitat per a la qual fou
concedida, o quan es detecti que en la seva
concessió va concórrer ocultació o falsedat
de les dades sol·licitades.

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

—10 Els adjudicataris estan obligats a fa-
cilitar tota la informació requerida pels òr-
gans de control de l’Administració.

ANNEX 2

Imprès de sol·licitud per participar en les co-
lònies d’immersió en llengua anglesa que es
realitzaran a Catalunya l’estiu de l’any 2000

Dades personals

Primer cognom:
Segon cognom:
Nom:
Data de naixement:
Lloc:
Sexe: H ...... D ...... (marqueu amb una X).
Domicili familiar (per rebre notificacions):
Localitat:
Comarca:
Carrer, plaça o avinguda:
Número:
Esc., pis:
Codi postal:
Telèfon (amb prefix):

Dades acadèmiques

Modalitat per la qual s’opta (marqueu amb
una X): modalitat A (...) modalitat B (...)
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Curs en el qual està matriculat en el curs
escolar 1999-2000:

Nom del centre en el qual esteu matricu-
lat en el curs 1999-2000:

Localitat del centre:
Telèfon:

Localitat, dia, mes i any

(signatura del sol·licitant)

Sra. Directora General de Promoció Edu-
cativa

Autorització paterna, materna o del repre-
sentant legal del sol·licitant

En/Na (nom i cognoms):
Amb número d’identificació fiscal (NIF):
Com a pare/mare/representant legal del

sol·licitant, autoritzo (nom i cognoms del
sol·licitant) a residir, durant la realització del
curs, a l’alberg en el qual es realitzi l’activi-
tat i a rebre atenció mèdica si és necessà-
ria. A més, em dono per assabentat/da que
hauré d’abonar la quantitat de (import)
(15.000 ptes. cas de modalitat A o de
40.000 ptes. modalitat B) per completar l’im-
port del curs i a traslladar el sol·licitant fins
al lloc de realització de l’activitat.

Localitat, dia, mes i any

(signatura)

Dades a emplenar pel centre docent

Certificació acadèmica de les qualificaci-
ons obtingudes pel sol·licitant durant el curs
1998-1999

En/Na: (nom i cognoms).
Com a secretari del centre docent: (nom

del centre).
Amb codi de centre: (núm. de codi).

Certifico:

1. Que En/Na (nom i cognoms de l’alum-
ne) està matriculat durant el curs 1999-2000
a (indicar estudis i curs).

2. Que el curs 1998-99 va obtenir les se-
güents qualificacions:

Curs:
Qualificacions:
Nota global del curs 1998-99:
Nota obtinguda d’acord amb el punt 3.3:

I, perquè consti, signo aquest certificat.

Localitat, dia, mes i any

(signatura del secretari)

(segell del centre)

(00.108.011)

RESOLUCIÓ de 20 d’abril de 2000, per la
qual s’actualitza la classificació d’especial
dificultat atribuïda a determinats llocs de
treball docents del cos de mestres en els
centres públics de Catalunya.

La disposició final 1 del Reial decret 895/
1989, de 14 de juliol (BOE núm. 172, de
20.7.1989), pel qual es regula la provisió
dels llocs de treball en centres públics de
preescolar, educació general bàsica i edu-
cació especial; modificat pel Reial decret
1664/1991, de 8 de novembre (BOE núm.
280, de 22.11.1999), estableix que les ad-

ministracions amb competències educati-
ves, dintre de llur àmbit de gestió, classi-
ficaran els centres i llocs de treball que
hagin de considerar-se com d’especial di-
ficultat i que podran revisar aquesta clas-
sificació amb la periodicitat que estimin
oportuna.

Mitjançant la Resolució de 29 de desem-
bre de 1997 (DOGC núm. 2557, de 15.1.1998),
es van classificar com d’especial dificultat
determinats llocs de treball docents del cos
de mestres dels centres públics de Ca-
talunya i es van fixar els criteris per a l’es-
mentada classificació.

Atesa l’evolució continua de la col·-
lectivitat escolar, determinats centres i llocs
de treball han deixat de complir els criteris
establerts, mentre que d’altres els han as-
solit, la qual cosa fa necessari que s’actu-
alitzi aquesta classificació.

Per això, en virtut del que s’estableix la
disposició final sisena del Reial decret 895/
1989, de 14 de juliol, i a proposta de la
Direcció General de Recursos Humans,

Resolc:

—1 Aprovar l’actualització de la classifica-
ció com d’especial dificultat dels llocs de
treball docents del cos de mestres dels
centres públics de Catalunya segons es
detalla en els annexos d’aquesta Resolució,
als efectes d’aplicació dels apartats b) i c)
del barem de prioritats en l’adjudicació de
destinacions mitjançant concurs de trasllats
en el cos de mestres previst en l’annex 1
del Reial decret 2112/1998, de 2 d’octubre
(BOE núm. 239, de 6.10.1998), pel qual es
regulen els concursos de trasllats d’àmbit
nacional per a la provisió de places corres-
ponents als cossos docents.

—2 En l’annex 1 d’aquesta Resolució es
detallen els centres que passen a classifi-
car-se com d’especial dificultat i en l’annex
2 aquells que deixen de tenir aquesta clas-
sificació perquè ja no compleixen els requi-
sits corresponents.

—3 L’actualització esmentada tindrà efec-
tes a partir de l’endemà de la seva publica-
ció en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant el Jutjat Contenciós
Administra-tiu de Barcelona, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la  Gene-
ralitat de Catalunya, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar 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, 20 d’abril de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Centres que es classifiquen com d’especial
dificultat.

Delegació territorial de Barcelona I (ciutat).

Municipi: 08019 Barcelona.
Centres:
08002228 CEIP Bernat de Boïl.
08001832 CEIP Castella.
08013081 CEIP Coves d’en Cimany.
08002745 CEIP El Carmel.
08001601 CEIP Mare de Déu del Pilar.
08054903 CEIP Mediterrània.
08013469 CEIP Rambla Prim.
08001868 CEIP Rubén Darío.
08039513 CEIP Taxonera.

Delegació territorial de Barcelona II
(comarques).

Municipi: 08047 Cardona.
Centres:
08015612 CEIP Joan de Palà.

Municipi: 08164 El Pla del Penedès.
Centres:
08058064 CEIP La Ginesta.
08022847 CEIP Sants Abdó i Senén - ZER
La Ginesta.

Municipi: 08092 Gironella.
Centres:
08058091 CEIP Baix Berguedà.

Municipi: 08121 Mataró.
Centres:
08020929 CEIP Germanes Bertomeu.

Municipi: 08131 Montesquiu.
Centres:
08021961 CEIP El Rocal - ZER Els Castells.
08058076 CEIP Els Castells.

Municipi: 08258 Santa Maria d’Oló.
Centres:
08028382 CEIP Sesmon d’Oló - ZER Gavar-
ressa.

Municipi: 08269 Seva.
Centres:
08041714 CEIP Les Basseroles.

Municipi: 08284 Tordera.
Centres:
08059093 CEIP d´Hortsanvinyà.

Municipi: 08287 Torrelavit.
Centres:
08030613 CEIP Ràfols - ZER La Ginesta.

Municipi: 08299 Vilada.
Centres:
08058088 CEIP Berguedà Centre.

Delegació territorial del Baix Llobregat -
Anoia.

Municipi: 08066 Castellví de Rosanes.
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Centres:
08016173 CEIP Mare de Déu de Montserrat
- ZER Vinyes Verdes.

Municipi: 08114 Martorell.
Centres:
08020498 CEIP Els Convents.

Municipi: 08250 Santa Margarida de Mont-
bui.
Centres:
08053352 CEIP de Santa Margarida de
Montbui.

Municipi: 08301 Viladecans.
Centres:
08031198 CEIP Doctor Fleming.

Delegació territorial del Vallès Occidental.

Municipi: 08187 Sabadell.
Centres:
08023921 CEIP Espronceda.
08023992 CEIP Joan Sallarès i Pla.

Delegació territorial de Lleida.

Municipi: 25038 Aitona.
Centres:
25000730 CEIP Francesc Feliu.

Municipi: 25013 Alfarràs.
Centres:
25005119 CEIP Pinyana.

Municipi: 25040 Balaguer.
Centres:
25000781 CEIP Àngel Guimerà.

Municipi: 25078 Corbins.
Centres:
25008224 CEIP Argelaga.
25001424 CEIP Sol Ixent - ZER Argelaga.

Municipi: 25081 L’Espluga Calba.
Centres:
25008236 CEIP Pedrera.

Municipi: 25228 Torrefarrera.
Centres:
25004711 CEIP la Creu - ZER Argelaga.

Municipi: 25254 Vilanova de la Barca.
Centres:
25005090 CEIP de Vilanova de la Barca -
ZER Argelaga.

Delegació territorial de Girona

Municipi: 17057 Corçà.
Centres:
17000998 CEIP El Rodonell - ZER Les Ga-
varres.

Municipi: 17074 Fortià.
Centres:
17007695 CEIP Empordà.

Municipi: 17150 Riudellots de la Selva.
Centres:
17980012 Agr. Rural La Selva-2.

Delegació territorial de Tarragona

Municipi: 43004 Alcanar.
Centres:
43005698 CEIP Marjal - ZER Mediterrània.
43009308 CEIP Mediterrània.

Municipi: 43020 Banyeres del Penedès.
Centres:
43005133 CEIP Mare de Déu del Priorat -
ZER La Talaia.

Municipi: 43025 Benifallet.
Centres:
43000551 CEIP Llorenç Vallespí i Vidiella -
ZER Riu i Serra.

Municipi: 43050 Creixell.
Centres:
43009412 CEIP Pic de la Mola.

Municipi: 43065 Garcia.
Centres:
43009345 CEIP Ribera d’Ebre Nord.

Municipi: 43067 Ginestar.
Centres:
43009394 CEIP La Font de l’Aiguadí.

Municipi: 43056 La Fatarella.
Centres:
43001097 CEIP Los Castellets - ZER Terra
Alta Nord .

Municipi: 43111 La Pobla de Montornès.
Centres:
43005145 CEIP Els Ametllers - ZER Pic de
la Mola.

Municipi: 43121 Rasquera.
Centres:
43005534 CEIP de Rasquera - ZER la Font
de l’Aiguadí.

Municipi: 43133 Roquetes.
Centres:
43009311 CEIP Mont Caro.
43005674 CEIP Raval del Cristo - ZER Mont
Caro.

Municipi: 43137 Sant Jaume dels Domenys.
Centres:
43005583 CEIP Els Quatre Vents - ZER la
Talaia.
43009400 CEIP La Talaia.

Municipi: 43155 Tortosa.
Centres:
43005625 CEIP Sant Antoni Abat - ZER
Mont Caro.

Municipi: 43162 Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant.
Centres:
43004700 CEIP Valdelors - ZER Vandellòs-
Pratdip.
43009333 CEIP Vandellòs - Pratdip.

Municipi: 43170 Vila-rodona.
Centres:
43004921 CEIP Bernardí Tolrà - ZER el
Montmell.
43009382 CEIP El Montmell.

Municipi: 43175 Vilalba dels Arcs.
Centres:
43005650 CEIP El Diví Mestre - ZER Terra
Alta Nord.
43009370 CEIP Terra Alta Nord.

Municipi: 43052 Xerta.
Centres:
43001000 CEIP de Xerta.
43009321 CEIP Riu i Serra.

ANNEX 2

Centres que deixen de ser d’especial difi-
cultat.

Delegació territorial de Barcelona II
(comarques).

Municipi: 08299 Vilada.

Centres:
08980011 Agrupació Rural Bergueda 2.

Municipi: 08203. Sant Cebrià de Vallalta.
Centres:
08025800 CEIP El Pi Gros.

Municipi: 08245 Santa Coloma de Grame-
net.
Centres:
08027420 CEIP Can Zam.

Municipi: 08296 Vallromanes.
Centres:
08030807 CEIP Els Tres Pins.

Municipi: 08164 El Pla del Penedès-1.
Centres:
08980000 Agrupació Rural Alt Penedès 1.

Municipi: 08092 Gironella.
Centres:
08980004 Agrupació Rural Berguedà.

Municipi: 17212 Vidrà.
Centres:
08980007 Agrupació Rural Osona 3.

Municipi: 08234 Sant Pere de Vilamajor.
Centres:
08027183 CEIP de Sant Pere de Vilamajor.

Municipi: 08042 Cànoves i Samalús.
Centres:
08015375 CEIP l’ Esteleda.

Municipi: 08111 Malla.
Centres:
08980005 Agrupació Rural Osona 1.

Delegació territorial del Baix Llobregat -
Anoia.

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat.
Centres:
08017141 CEIP Eugeni d’Ors.

Delegació territorial de Lleida.

Municipi: 25131.
Centres:
25003111 CEIP de Massalcoreig.

Municipi: 25062 Camarasa.
Centres:
25006070 CEIP Maria Rúbies - ZER El Jonc.

Municipi: 25908 Fígols i Alinyà.
Centres:
25001588 CEIP de Fígols - ZER Narieda.

Municipi: 25225 Tornabous.
Centres:
25004644 CEIP Espigol - ZER Riu Ondara.

Municipi: 25134 Menàrguens.
Centres:
25003135 CEIP Joan Ros i Porta.

Municipi: 25190 Salàs de Pallars.
Centres:
25004012 CEIP de Salàs de Pallars - ZER
Pallars Jussà.

Municipi: 25078 Corbins.
Centres:
25980019 Agrupació Rural Segrià 7.

Municipi: 25081 L’Espluga Calba.
Centres:
25980002 Agrupació Rural les Garrigues 3.

Delegació territorial de Girona.

Municipi: 17901 Cruïlles-Monells, S. Sa-
durní.



393

Núm. 815

Centres:
17002235 CEIP Els Molins - ZER Les Ga-
varres.

Municipi: 17135 Pont de Molins.
Centres:
17980007 Agrupació Rural Alt Empordà 4.

Municipi: 17117 Palafrugell.
Centres:
17002466 CEIP Maria Gràcia Bassa i Rocas
- ZER Empordanet.

Municipi: 17090 Llambilles.
Centres:
17002053 CEIP Sant Cristòfor.

Municipi: 17081 Gualta.
Centres:
17001978 CEIP de Gualta - ZER Montgrí.

Municipi: 17077 Garriguella.
Centres:
17001383 CEIP Joaquim Gifré.

Municipi: 17054 Colera.
Centres:
17000950 CEIP Puig d’Esquers.

Municipi: 17035 Camós.
Centres:
17000721 CEIP Puig Bataller.

Municipi: 17030 Cabanes.
Centres:
17000615 CEIP Alt Empordà - ZER Canigó.

Municipi: 17207 La Vall d’en Bas.
Centres:
17980002 Agrupació Rural la Garrotxa.

Delegació territorial de Tarragona.

Municipi: 43025 Benifallet.
Centres:
43980008 Agrupació Rural Baix Ebre.

Municipi: 43004 Alcanar.
Centres:
43980013 Agrupació Rural Montsià.

Municipi: 43133 Roquetes.
Centres:
43980011 Agrupació Rural Baix Ebre 2.

Municipi: 43137 Sant Jaume dels Domenys.
Centres:
43980009 Agrupació Rural Baix Penedes.

Municipi: 43110 La Pobla de Massaluca.
Centres:
43980007 Agrupació Rural Terra Alta 2.

Municipi: 43067 Ginestar.
Centres:
43980004 Agrupació Rural Ribera d’Ebre 3.

Municipi: 43177 Vinebre.
Centres:
43980002 Agrupació Rural Ribera d’Ebre 1.

Municipi: 43170 Vila-rodona.
Centres:
43980000 Agrupació Rural Alt Camp.

Municipi: 43174 La Vilella Baixa.
Centres:
43006149 CEIP Llicorella - ZER Montsant -
Serra de Prades.

Municipi: 43154 Torroja del Priorat.
Centres:
43003902 CEIP Torroja del Priorat - ZER
Montsant-Serra de Prades.

Municipi: 43148 Tarragona.
Centres:
43003239 CEIP Jaume I El Conqueridor.

Municipi: 43109 La Pobla de Mafumet.
Centres:
43980001 Agrupació Rural Tarragonès.

Municipi: 43091 Mont-ral.
Centres:
43980010 Agrupació Rural Alt Camp 2.
43006897 CEIP de Mont Ral.

(00.097.080)

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2000, d’es-
timació de recursos extraordinaris de revi-
sió i de modificació de la Resolució de 14
de setembre de 1999, per la qual es resol
el concurs de trasllats convocat per la Re-
solució de 5 de novembre de 1998.

Mitjançant la Resolució de 5 de novembre
de 1998 (DOGC núm. 2765, de 13.11.1998),
es va convocar el concurs de trasllats per
proveir llocs de treball vacants a la inspecció
d’ensenyament i als cossos docents d’en-
senyaments secundaris.

Per la Resolució de 14 de setembre de
1999 (DOGC núm. 3000, de 22.10.1999) i
la Resolució de 14 de desembre de 1999
(DOGC núm. 3043, de 27.12.1999), es re-
sol el concurs de trasllats convocat per la
Resolució de 5 de novembre de 1998 es-
mentada.

Contra la Resolució de 14 de setembre
de 1999 diversos participants han presen-
tat recursos extraordinaris de revisió, ja que
els ha estat adjudicada per error una des-
tinació no concordant amb les seves petici-
ons o corresponent a una vacant no exis-
tent segons la planificació educativa.

Un cop revisada la documentació i atès
que s’han constatat diverses errades de fet
que afecten directament el procediment
d’adjudicació de destinacions, d’acord amb
el que disposen els articles 108 i 118 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, cal modi-
ficar les adjudicacions als participants que
resultin afectats, atenent les seves petici-
ons, la puntuació acreditada i les al·le-
gacions que han presentat durant el tràmit
d’audiència corresponent.

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos Humans,

Resolc:

—1 Modificar l’annex 1 de la Resolució de
14 de setembre de 1999, rectificada per la
Resolució de 14 de desembre de 1999, en
els termes següents:

1.1 Incloure, a l’esmentat annex 1, els
funcionaris que es detallen tot seguit, per
estimació dels recursos extraordinaris de
revisió:

Assignatura: dibuix.

Nom: José Manuel Rodríguez Casal.
DNI: 035294426.
Puntuació total: 36,50.
Denominació centre (localitat): IES Aran (Vie-
lha e Mijaran).

Assignatura: educació física.

Nom: Vidal Agné Montull.
DNI: 073154349.
Puntuació total: 40,98.
Denominació centre (localitat): IES Guindà-
vols (Lleida).

Nom: Rosa M. Julia Tetas.
DNI: 037243673.
Puntuació total: 70,40.
Denominació centre (localitat): IES Milà i
Fontanals (Barcelona).

Assignatura: física i química.

Nom: Carmen Pastor Hernández.
DNI: 017178722.
Puntuació total: 55,68.
Denominació centre (localitat): IES Apel·les
Mestres (l’Hospitalet de Llobregat).

Assignatura: grec.

Nom: Jaime Agustí Peruga.
DNI: 035112746.
Puntuació total: 17,30.
Denominació centre (localitat): IES Can Pei-
xauet (Santa Coloma de Gramenet).

Assignatura: hoteleria i turisme (tecnologia
d’hoteleria i turisme).

Nom: Yolanda Alvarez Ruiz.
DNI: 071924153.
Puntuació total: 22,78.
Denominació centre (localitat): IES Meridia-
na (Barcelona).

Assignatura: llengua catalana i literatura.

Nom: Montserrat Andreu Castellà.
DNI: 078076679.
Puntuació total: 29,80.
Denominació centre (localitat): IES Santa
Margarida de Montbui (Santa Margarida de
Montbui).

Assignatura: laboratori/operacions de pro-
cessos (pràctiques de química).

Nom: Juana Molina Muñoz.
DNI: 046557320.
Puntuació total: 14,30.
Denominació centre (localitat): IES Pompeu
Fabra (Badalona).

Assignatura: mecanització i manteniment de
màquines/soldadures (pràctiques del me-
tall).

Nom: Francesc Espasa Salvadó.
DNI: 039662048.
Puntuació total: 81,90.
Denominació centre (localitat): IES Pere Mar-
tell (Tarragona).

1.2 Anul·lar la destinació adjudicada als
funcionaris que es detallen a continuació,
als quals s’adjudica, com a conseqüència
de l’estimació dels recursos extraordinaris
de revisió, la destinació definitiva en el lloc
de treball que s’especifica tot seguit:

Assignatura: economia.

Nom: M. del Puy Compañon Reyero.
DNI: 046223054.
Puntuació total: 39,50.
Denominació centre (localitat): IES Eugeni
d’Ors (Vilafranca del Penedès).
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Assignatura: educació física.

Nom: M. Asunción Rodà Cortey.
DNI: 037724811.
Puntuació total: 54,36.
Denominació centre (localitat): IES Mont-
serrat (Barcelona).

Nom: Alegria Marsal Vicente.
DNI: 046335198.
Puntuació total: 31,90.
Denominació centre (localitat): IES Joan
d’Àustria (Barcelona).

Assignatura: matemàtiques.

Nom: Eva Garriga Serra.
DNI: 052179355.
Puntuació total: 3,00.
Denominació centre (localitat): IES Parets del
Vallès (Parets del Vallès).

Nom: Miriam Ribera Rius.
DNI: 052194782.
Puntuació total: 3,00.
Denominació centre (localitat): IES Ramon
Turró i Darder (Malgrat de Mar).

Assignatura: mecanització i manteniment de
màquines/soldadures (pràctiques del me-
tall).

Nom: Alfredo Lluch Verge.
DNI: 018937974.
Puntuació total: 16,60.
Denominació centre (localitat): IES Lluís Do-
mènech i Montaner (Reus).

1.3 Anul·lar, perquè se li va adjudicar un
lloc de treball no existent segons la planifi-
cació educativa, la destinació adjudicada al
funcionari que es detalla a continuació, al
qual s’adjudica la destinació definitiva en el
lloc de treball que s’especifica tot seguit:

Assignatura: intervenció sociocomunitària
(tecnologia de serveis a la comunitat).

Nom: José Sanahuja Bella.
DNI: 039666397.
Puntuació total: 17,40.
Denominació centre (localitat): IES Baix
Camp (Reus).

1.4 Anul·lar les destinacions adjudica-
des als professors que es detallen tot se-
guit i pels motius que s’hi indiquen:

1.4.1 Motiu: adjudicació d’un lloc de tre-
ball no existent segons la planificació edu-
cativa.

Assignatura: processos comercials/proces-
sos de gestió administrativa (pràctiques ad-
ministratives i comercials).

Nom: M. Isabel Baró Torruella.
DNI: 040878526.
Puntuació total: 27,70.
Denominació centre (localitat): en expecta-
tiva de destinació a la Comunitat Autònoma
de Catalunya.

Assignatura: serveis a la comunitat (pràcti-
ques de serveis a la comunitat).

Nom: M. Teresa González Gómez.
DNI: 007828927.
Puntuació total: 15,00.
Denominació centre (localitat): en expecta-
tiva de destinació a la Comunitat Autònoma
de Catalunya.

1.4.2 Motiu: estimació de recurs extra-
ordinari de revisió.

Assignatura: geografia i història.

Nom: Raquel Martín Expósito.
DNI: 039330515.
Puntuació total: 26,67.
Denominació centre (localitat): en expecta-
tiva de destinació a la Comunitat Autònoma
de Catalunya.

Assignatura: llengua catalana i literatura.

Nom: Lídia Bell-lloch Lleonart.
DNI: 040897727.
Puntuació total: 20,60.
Denominació centre (localitat): en expecta-
tiva de destinació a la Comunitat Autònoma
de Catalunya.

—2 Modificar l’annex 2 de la Resolució de
14 de setembre de 1999, rectificada per Re-
solució de 14 de desembre de 1999, en els
termes següents:

2.1 Anul·lar la destinació adjudicada al
funcionari que es detalla a continuació, per
estimació de recurs extraordinari de revisió,
al qual s’adjudica la destinació definitiva en
el lloc de treball que s’especifica tot seguit:

Assignatura: matemàtiques.

Nom: Antonio Centeno Ruiz.
DNI: 052177931.
Número d’ordre: 0072.
Denominació centre (localitat): IES La Roca
del Vallès (la Roca del Vallès).

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la  Generalitat de Cata-
lunya, de conformitat amb el que disposen
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions 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, 26 d’abril de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.109.154)

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: 16/00.

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

ment de material d’informàtica pels cicles
formatius amb destinació al centres docents
públics de Catalunya, segons l’annex del
plec de clàusules 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: 244.242.000 ptes., IVA in-

clòs, equivalent a 1.467.923,98 euros.

—5 Garanties
Provisional: del 2% del pressupost tipus

de licitació.
Definitiva: del 4% de l’import de licitació.

—6 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: 29 de maig de 2000.
g) Internet:

http://www.gencat.es/ense/ense_lici.html.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 8 de juny de

2000. Es fa constar que si l’últim dia del ter-
mini és festiu, la presentació de proposici-
ons 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: Registre general del Departament

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

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis de les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament.

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

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

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

sions, Secció de Contractació d’Equipa-
ments i Serveis.
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b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.

c) Data: 15 de juny de 2000.
d) Hora: 10 h.

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

—10 Presentació de mostres: es presen-
tarà mostra dels ítems de maquinari, d’acord
amb les instruccions que donarà la Secció
de Contractació d’Equipaments i Serveis.

—11 Data de tramesa de l’Anunci al
DOCE: 17 d’abril de 2000.

Barcelona, 20 d’abril de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.110.069)

ORDRE de 18 d’abril de 2000, de modifi-
cació de l’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 bonificaci-
ons per al curs escolar 2000-01.

Atès que és insuficient el termini establert
per sol·licitar les bonificacions sobre els
preus públics, es considera convenient
modificar l’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 bonificaci-
ons per al curs 2000-01 (DOGC núm. 3114,
pàg. 3982, de 5.4.2000);

D’acord amb l’article 105.2 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;

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

Ordeno

Article únic. Es modifica el primer paràgraf
de l’article 4 de l’Ordre de 27 de març de
2000, per la qual es modifiquen els preus
públics dels serveis prestats a les llars d’in-
fants de titularitat del Departament d’Ense-
nyament i se n’aprova el barem per a les
bonificacions per al curs 2000-01, que que-
da redactat de la manera següent:

“A les llars d’infants del Departament
d’Ensenyament es podrà sol·licitar bonifica-
ció sobre els preus públics dels serveis que
presten, establerts a l’article 1 d’aquesta
Ordre. La bonificació es podrà sol·licitar al
llarg del curs escolar 2000-01.”

 Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos

mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la  Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
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, 18 d’abril de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.108.141)

ORDRE de 19 d’abril de 2000, de convo-
catòria de concurs públic per a la conces-
sió de subvencions destinades a la realitza-
ció de les escoles d’estiu per a l’any 2000.

L’escola d’estiu és una institució pedagò-
gica catalana amb una tradició de més de
setanta anys. En el decurs de la seva histò-
ria s’ha adaptat a formes organitzatives di-
verses, i avui constitueix una xarxa present
en moltes comarques de Catalunya en els
diferents nivells de l’educació infantil, primà-
ria i secundària.

Les escoles d’estiu han contribuït a una
major i progressiva qualitat de l’ensenya-
ment en general, i al desenvolupament de
la pràctica professional dels docents en
particular. Al llarg de molts anys han donat
als docents la possibilitat de perfeccionar
els seus coneixements i difondre els últims
avenços pedagògics i han constituït, en
definitiva, un centre de relació i un nucli
capaç de potenciar i estimular la tasca d’ac-
tualització i formació del professorat.

El Pla de formació permanent del Depar-
tament d’Ensenyament recull aquesta tra-
dició d’escoles d’estiu com una activitat
que, realitzant-se al final del període lectiu
anual, té la singularitat de convocar els
ensenyants d’una mateixa comarca i, per
tant, promoure una escola de qualitat arre-
lada al medi, en la qual es donin a conèixer
experiències educatives, estudis i recursos
sorgits del treball realitzat durant el curs es-
colar. Alhora, és un marc on es poden co-
mençar a planificar les noves propostes de
treball per al curs següent.

Aquesta tasca de renovació pedagògica,
l’esforç i les iniciatives, tant de mestres
agrupats en moviments, com d’entitats vin-
culades a la formació permanent, per tal que
les escoles d’estiu s’estenguin a totes les
comarques de Catalunya, obliguen a una
singular actuació de tutela per part del

Departament d’Ensenyament i a la conse-
güent dotació de recursos i ajuts necessa-
ris per a la seva realització.

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

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

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

Ordeno:

Article 1. Convocar concurs públic per a
la concessió de subvencions destinades a
la realització de les escoles d’estiu durant
l’any 2000.

Article 2. Aprovar les bases reguladores
que regeixen aquesta convocatòria, les
quals figuren a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 3. L’import màxim de la subvenció
per al conjunt de les escoles d’estiu de l’any
2000 serà de 80.000.000 de pessetes
(480.809,68 euros). La subvenció es fi-
nançarà a càrrec del crèdit 06.02.482.01/1
del pressupost de l’any 1999, prorrogat per
al 2000 mitjançant el Decret 369/1999, de
27 de desembre, de pròrroga dels pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya per al
1999.
Aquesta despesa no té caràcter recurrent.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament 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.
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Barcelona, 19 d’abril de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases generals

—1 Són objecte de subvenció les despe-
ses ocasionades per la realització d’esco-
les d’estiu durant l’any 2000.

—2 Poden acollir-se a aquesta convoca-
tòria les associacions i organitzacions pro-
fessionals d’ensenyants dels nivells d’edu-
cació infantil, primària i secundària que tin-
guin en projecte la realització d’una escola
d’estiu.

Les sol·licituds poden presentar-se per
una única entitat o conjuntament per diver-
ses entitats.

—3 Les escoles d’estiu per a l’any 2000
es duran a terme a les comarques o zones
següents:
Anoia.
Bages.
Barcelona.
Maresme.
Noguera.
Osona.
Penedès.
Priorat.
Ripollès.
Segrià.
Terra Alta.
Terres de l’Ebre.
Urgell-Segarra.
Val d’Aran.
Vallès Occidental.

Es preveu una única escola d’estiu per a
cadascuna d’aquestes zones, llevat de la
ciutat de Barcelona, on es podrà realitzar
un màxim de dues escoles d’estiu.

També es durà a terme una escola d’es-
tiu específica per al nivell de l’educació
secundària.

—4 Presentació de sol·licituds i terminis
4.1 Les entitats que desitgin prendre

part en aquesta convocatòria han de pre-
sentar una sol·licitud adreçada al director
general d’Ordenació Educativa.

4.2 Les sol·licituds es poden presentar
a la seu central del Departament d’Ensenya-
ment, a les seves delegacions territorials o
a qualsevol dels llocs que preveu l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, en el termini de 15 dies hà-
bils comptats des de l’endemà de la publi-
cació d’aquesta Ordre al DOGC.

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

4.3 A la sol·licitud s’ha de fer constar el
següent:

Dades identificatives de l’entitat sol-
licitant.

Zona o comarca on es desitja desenvolu-
par l’escola d’estiu.

Objectius generals de l’escola d’estiu.
Dates de realització.
Pressupost d’ingressos (inclosos altres

tipus d’ajuts) i de despeses, elaborat a partir
dels barems de l’annex 3.

Llista d’activitats programades, indicant
per a cadascuna:

Nom.
Tipologia (curs, conferència, taula rodo-

na, debat, intercanvi d’experiències).
Durada.
Nivell/s educatiu/s del professorat al qual

s’adreça.
Breu resum del contingut de l’escola d’es-

tiu d’entre 3 i 5 línies.
Així mateix, si la subvenció és per un im-

port superior a 1.000.000 de ptes., perquè
sigui concedida caldrà que el beneficiari
aporti certificats acreditatius d’estar al cor-
rent de les seves obligacions tributàries, tant
estatals com autonòmiques i, quan s’escai-
gui, de la Seguretat Social. El destinatari de
la subvenció haurà de declarar també que
no té contret cap deute amb l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya ni amb
les seves entitats autònomes.

—5 Comissió de selecció
La proposta de concessió de les subven-

cions la farà una comissió constituïda a
aquest efecte, que estarà formada pels
membres següents o persones en qui dele-
guin:

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

La cap del Servei de Planificació i Pro-
gramació.

El cap del Servei d’Execució i Avaluació
de Programes.

Un tècnic de la Subdirecció General de
Formació Permanent, designat pel director
general d’Ordenació Educativa, que actua-
rà com a secretari.

Els membres d’aquesta comissió estaran
afectats per les causes d’abstenció i recu-
sació previstes als 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, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

—6 Criteris de selecció
Quan per a una comarca, zona o escola

d’estiu específica concorrin propostes de
diferents entitats, la subvenció es concedi-
rà a l’entitat que:

a) Hagi presentat la proposta més ade-
quada a les característiques de les escoles
d’estiu que s’estableixen a l’annex 2, i als
barems indicats a l’annex 3.

b) Tingui més experiència en l’organitza-
ció de l’escola d’estiu.

—7 La resolució de concessió es farà pú-
blica als taulers d’anuncis de la seu central
del Departament d’Ensenyament i de les
seves delegacions territorials, i es notificarà
als interessats.

Contra la resolució esmentada, que ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació als taulers d’anuncis esmentats,
de conformitat amb el que preveu l’article

46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

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 publica-
ció als taulers d’anuncis de la seu central
del Departament d’Ensenyament i de les
seves delegacions territorials, segons el
que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rè-
gim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que consi-
derin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

—8 El lliurament de les subvencions es
farà en dues fases: la primera, per un im-
port del 80% del total concedit, en el mo-
ment en què es resolgui aquesta convoca-
tòria, i la segona, per un import màxim del
20% restant, un cop feta la liquidació i el
control administratiu corresponent.

—9 Les entitats que realitzin les escoles
d’estiu podran emetre certificats d’assistèn-
cia als cursos de 10 hores o més de durada
a les persones que hagin complert un mí-
nim del 80% d’assistència. En aquests cer-
tificats, hi faran constar que l’activitat és
inclosa al Pla de formació permanent, es-
mentant aquesta Ordre.

—10 Obligacions de les entitats benefici-
àries

10.1 Les entitats que realitzin les esco-
les d’estiu hauran de lliurar una memòria pe-
dagògica de les activitats desenvolupades.
Així mateix, hauran de lliurar les actes cor-
responents als cursos dels quals se n’hagi
expedit certificats d’assistència.

10.2 Les entitats que realitzin les esco-
les d’estiu hauran de justificar l’aplicació dels
fons percebuts al compliment de la finalitat
subvencionada, mitjançant la liquidació de
despeses i ingressos, i els documents ori-
ginals justificatius de totes les despeses,
abans del 16 d’octubre de 2000.

10.3 No es podrà produir cap canvi en
la destinació de la subvenció, llevat que sigui
expressament autoritzat per la Direcció
General d’Ordenació Educativa.

10.4 Les entitats beneficiàries estan obli-
gades a facilitar tota la informació referent a
les activitats subvencionades requerida pels
òrgans de control de l’Administració, ja sigui
de tipus economicoadministratiu, com de
tipus acadèmic.

10.5 L’incompliment per part de les en-
titats beneficiàries d’alguna de les obligaci-
ons que es deriven de la concessió de la
subvenció, podrà donar lloc a la revocació
de la subvenció atorgada.

—11 Es delega en el director general d’Or-
denació Educativa la facultat de resoldre
aquesta convocatòria.

ANNEX 2

Característiques
Les escoles d’estiu s’adrecen al profes-

sorat dels nivells d’educació infantil, primà-
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ria i secundària que desenvolupin les seves
activitats a Catalunya.

En particular, les escoles d’estiu d’àmbit
comarcal o zonal es destinen al professorat
de la comarca o de la zona. L’escola d’estiu
específica del nivell d’educació secundària
s’adreça al professorat de tot Catalunya
d’aquest nivell educatiu i ha d’incorporar
propostes formatives adreçades al conjunt
del professorat de les diverses especialitats,
àrees o matèries.

Tipologia de les activitats a desenvolupar:
cursos, conferències, taules rodones, de-
bats i intercanvis d’experiències.

Objectius generals
Contribuir a l’esforç dels docents en pro

de la seva actualització i millora professio-
nal.

Afavorir la reflexió i la discussió sobre te-
màtiques educatives, especialment les re-
lacionades amb el nou sistema educatiu.

Fomentar l’intercanvi d’experiències edu-
catives entre docents.

Afavorir la catalanització en la llengua i els
continguts educatius de l’ensenyament.
Generar esforços educatius vers la forma-
ció d’actituds i valors favorables al coneixe-
ment i la cura del medi.

ANNEX 3

Barems de les escoles d’estiu de 2000

Matrícula: entre un mínim de 3.000 ptes. i
un màxim de 6.000 ptes.
Despeses de docència
Cursos: 5.000 ptes./hora.
Intercanvis d’experiències: 10.000 ptes./ex-
periència.
Comunicacions, participació en taules rodo-
nes i debats: 10.000 ptes./participació in-
dividual.
Conferències: 22.000 ptes.
Despeses generals, poden incloure: despe-
ses d’organització, despeses de divulgació,
despeses d’infraestructura i despeses de
material.

Les despeses generals, un cop descomp-
tats, si n’hi ha, els ingressos procedents
d’altres ajuts, no poden superar les despe-
ses de docència.
Despeses per desplaçaments: 38 ptes./km
en recorreguts de més de 25 km en un
sentit, només per a professorat formador i
coordinadors.

Només en casos excepcionals, quan les
distàncies per recórrer siguin molt grans i
l’escola d’estiu s’ubiqui en un lloc amb di-
ficultats de comunicació viària, es podran
considerar dietes per al professorat forma-
dor, segons el barem següent:

Mitja dieta (manutenció): 2.750 ptes.
Allotjament: 7.500 ptes.

(00.097.008)

RESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Pipo, de Sant Cugat del Vallès.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del

Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Pipo, de Sant Cugat
del Vallès, en petició de transformació d’uni-
tats de parvulari en unitats de llar d’infants,
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
Pipo, de Sant Cugat del Vallès, per trans-
formació d’unitats de parvulari en unitats de
llar d’infants, 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 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.

Sabadell, 11 d’abril 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: Sant Cugat del Vallès.
Localitat: Sant Cugat del Vallès.
Núm. de codi: 08057278.
Denominació: Pipo.
Adreça: c. Estapé, 90.
Titular: Llar d’Infants-Parvulari Pipo, SL.
NIF: B58880659.

S’autoritza la transformació de 3 unitats
de parvulari amb capacitat per a 49 llocs
escolars, en 3 unitats de llar d’infants, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2000-01.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil: 8 unitats de primer ci-

cle (llar d’infants) amb capacitat per a 110
llocs escolars.

(00.089.104)

RESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2000, per la
qual s’autoritza l’obertura del centre docent
privat Segle XX, de Terrassa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pel pro-
motor del centre docent privat Segle XX,
de Terrassa, en pet ic ió d’autor i tzació
d’obertura, es va instruir l’expedient cor-
responent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris; el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desen-
volupen determinats aspectes de l’ordena-
ció de la formació professional en l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Segle XX, de Terrassa, 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
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,
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.

Sabadell, 11 d’abril de 2000

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental
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ANNEX

Comarca del Vallès Occidental

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Terrassa.
Localitat: Terrassa.
Núm. de codi: 08058805.
Denominació: Segle XX.
Adreça: c. Pare Font, 143-157.
Titular: Centre d’estudis tècnics Segle XX,
SL.
NIF: B-61818720.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat Segle XX, de Terrassa, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2000-01.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Formació professional de grau mitjà
Família de manteniment de vehicles au-

topropulsats
Cicle formatiu d’electromecànica de ve-

hicles, amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars.

Cicle formatiu de carrosseria, amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars

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

(00.089.110)

RESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2000, per la
qual s’autoritza el centre docent privat
CESC, de Barcelona, per impartir els ense-
nyaments de batxillerat en règim nocturn.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pel titu-
lar del centre docent privat CESC, de
Barcelona, en petició d’autorització perquè
l’esmentat centre docent privat pugui im-
partir els ensenyaments de batxillerat en
règim nocturn, es va instruir l’expedient
corresponent.

Atès que el centre objecte d’aquesta Re-
solució disposa d’autorització per impartir
aquests ensenyaments en règim ordinari per
Resolució de 8 de gener de 1997, publica-
da al DOGC de 20.1.1997;

Atès que s’ha comprovat el compliment
dels requisits que estableix l’Ordre de 17
d’agost de 1999, per la qual es regula el
procediment d’implantació als centres do-
cents públics i d’autorització als centres
docents privats dels ensenyaments de bat-
xillerat en règim nocturn;

Vista la proposta favorable de 10 de de-
sembre de 1999 de la delegada territorial
de Barcelona I (ciutat),

Resolc:

—1 Autoritzar el centre docent privat
CESC, de Barcelona, amb núm. de codi
08013652, perquè pugui impartir els ense-
nyaments de batxillerat en règim nocturn en
les modalitats d’humanitats i ciències soci-
als, i ciències de la natura i la salut. Les
unitats i llocs escolars autoritzats són 2 i 70,
respectivament, per a cadascuna de les
modalitats indicades.

Aquests ensenyaments autoritzats ade-
quaran la seva organització al que disposa
el Decret 22/1999, de 9 de febrer (DOGC
núm. 2826, de 12.2.1999).

—2 Els efectes acadèmics i administratius
d’aquesta Resolució són a partir de l’inici
del curs 1999-00.

—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 Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 11 d’abril de 2000

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(00.090.012)

RESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2000, per la
qual s’autoritza el centre docent privat
Modeclar, de Barcelona, per impartir els
ensenyaments de batxillerat en règim noc-
turn.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pel titular
del centre docent privat Modeclar, de
Barcelona, en petició d’autorització perquè
l’esmentat centre docent privat pugui im-
partir els ensenyaments de batxillerat en
règim nocturn, es va instruir l’expedient cor-
responent.

Atès que el centre objecte d’aquesta Re-
solució disposa d’autorització per impartir
aquests ensenyaments en règim ordinari per
Resolució de 6 d’abril de 1999, publicada
al DOGC de 21.4.1999;

Atès que s’ha comprovat el compliment
dels requisits que estableix l’Ordre de 17
d’agost de 1999, per la qual es regula el
procediment d’implantació als centres do-
cents públics i d’autorització als centres
docents privats dels ensenyaments de bat-
xillerat en règim nocturn;

Vista la proposta favorable de 19 de no-
vembre de 1999 de la delegada territorial a
Barcelona I (ciutat),

Resolc:

—1 Autoritzar el centre docent privat Mo-
declar, de Barcelona, amb núm. de codi
08006167, perquè puguin impartir els en-
senyaments de batxillerat en règim nocturn
en les modalitats d’humanitats i ciències
socials, i tecnologia. Les unitats i llocs es-
colars autoritzats són 2 i 70, i 4 i 140, res-

pectivament, per a cadascuna de les mo-
dalitats indicades.

Aquests ensenyaments autoritzats ade-
quaran la seva organització al que disposa
el Decret 22/1999, de 9 de febrer (DOGC
núm. 2826, de 12.2.1999).

—2 Els efectes acadèmics i administratius
d’aquesta Resolució són a partir de l’inici
del curs 1999-00.

—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 de 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, 11 d’abril de 2000

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(00.090.013)

RESOLUCIÓ de 13 d’abril de 2000, per la
qual s’autoritza l’obertura del centre docent
privat Iris, de Barberà del Vallès.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat Iris, de Barberà del
Vallès, 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 exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris; i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

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

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

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

Així mateix, poden interposar 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.

Sabadell, 13 d’abril de 2000

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

Comarca del Vallès Occidental

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Barberà del Vallès.
Localitat: Barberà del Vallès.
Núm. de codi: 08058192.
Denominació: Iris.
Adreça: c. Via Sant Oleguer, 17-19 baixos.
Titular: Llar d’Infants Iris, SCP.
NIF: G61156675.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Iris, de Barberà del Vallès, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2000-01.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de primer ci-
cle (llar d’infants) amb capacitat per a 41
llocs escolars.

(00.094.108)

RESOLUCIÓ de 13 d’abril de 2000, per la
qual s’autoritza l’obertura del centre docent
privat de música Escola de Música de l’Or-
feó Gracienc de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat de música Escola
de Música de l’Orfeó Gracienc de Barcelona,
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 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 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 de dansa,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat de música Escola de Música de l’Or-
feó Gracienc de Barcelona, 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 potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 13 d’abril de 2000

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

Maria Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08041003.
Denominació: Escola de Música de l’Orfeó
Gracienc.
Adreça: c. Astúries, 83.
Titular: Fundació Orfeó Gracienc.
NIF: G58014481.

Autorització d’obertura del centre docent
privat de música Escola de Música de l’Or-
feó Gracienc de Barcelona, amb efectes a
partir del curs 1999-00.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Capacitat simultània per a 110 llocs esco-
lars.

(00.094.106)

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2000, per la
qual s’atribueix una nova denominació es-
pecífica al col·legi d’educació infantil i pri-
mària del Pla de la Font.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent del col·legi

d’educació infantil i primària per atribuir-li
una nova denominació específica, es va
instruir l’expedient corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient es-
mentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 6 de l’annex 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;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir al col·legi d’educació infantil i pri-
mària del Pla de la Font, amb número de
codi 25000511, emplaçat al c. de les Esco-
les, 1 i 3, del Pla de la Font, del municipi de
Gimenells i el Pla de la Font, comarca del
Segrià, la nova denominació específica Ino-
cencio Pardos.

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
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, 25 d’abril de 2000

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

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(00.103.013)

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2000, per la
qual s’atribueix una nova denominació es-
pecífica a un institut d’educació secundària
de Moià.

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

Havent-se comprovat a l’expedient es-
mentat 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
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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
de Moià, amb número de codi 08044600,
emplaçat al c. de l’Institut, 2, de Moià, co-
marca del Bages, la nova denominació es-
pecífica Moianès.

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
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la  Generalitat de Ca-
talunya, segons el que disposen els articles

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

Barcelona, 25 d’abril de 2000

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

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(00.103.016)


