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ORDRE de 21 d’agost de 2000, per la qual
es fa pública la convocatòria per a l’atorga-
ment dels ajuts de menjador del curs esco-
lar 2000-2001.

El Decret 160/1996, de 14 de maig
(DOGC núm. 2208, de 20.5.1996), pel qual
es regula el servei escolar de menjador als
centres docents públics de titularitat del
Departament d’Ensenyament, estableix al
seu article 21 la possibilitat que les admi-
nistracions públiques, dins les disponibilitats
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pressupostàries, puguin establir ajuts de
menjador per als alumnes que ho sol·licitin
i als quals no els correspongui la gratuïtat
del servei.

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 la Llei 25/1998, de 31 de
desembre, de mesures administratives, fis-
cals i d’adaptació a l’euro, i per la Llei 4/
2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i
administratives, i a proposta de la Direcció
General de Promoció Educativa,

Ordeno:

—1 Obrir convocatòria pública per a l’ator-
gament d’ajuts individuals de menjador per
atendre necessitats d’origen socioeconòmic
adreçats als alumnes d’ensenyaments obli-
gatoris als quals no els correspongui la gra-
tuïtat d’aquest servei i estiguin escolaritzats
en centres públics de titularitat del Depar-
tament d’Ensenyament de la ciutat de
Barcelona, per al curs 2000-2001.

—2 Aprovar les bases de la convocatòria
que són les que figuren a l’annex 1 d’aques-
ta Ordre.

—3 Els ajuts es faran efectius a càrrec del
crèdit 06.05.481.01/8, per un import mà-
xim de 323.000.000 ptes. (1.941.269,10
euros). Els ajuts corresponents al període
setembre-desembre del curs 2000-2001,
fins a un import màxim de 116.415.000 ptes.
(699.668,24 euros), aniran a càrrec del pres-
supost per a l’any 2000.

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

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

Barcelona, 21 d’agost de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases reguladores

—1 Objecte
L’objecte de la convocatòria és la con-

cessió d’ajuts de menjador als alumnes es-

colaritzats en ensenyaments obligatoris en
centres docents públics de titularitat del
Departament d’Ensenyament de la ciutat de
Barcelona als quals no els correspongui la
gratuïtat del servei, per al curs escolar 2000-
2001.

—2 Beneficiaris i requisits
2.1 Podran sol·licitar aquests ajuts els

alumnes usuaris del servei de menjador que
cursin ensenyaments obligatoris en centres
docents públics ordinaris, d’atenció educa-
tiva preferent o d’educació especial, de ti-
tularitat del Departament d’Ensenyament, de
la ciutat de Barcelona.

2.2 Són requisits indispensables per po-
der sol·licitar i rebre aquests ajuts:

No gaudir d’ajuts o subvencions pel ma-
teix concepte atorgats per altres adminis-
tracions públiques o ens públics o privats.

Tenir plaça de menjador en el centre.
Haver presentat la sol·licitud i la documen-

tació requerida en la present Ordre, en els
terminis establerts.

—3 Criteris per a l’atorgament dels ajuts
En l’atorgament dels ajuts es tindran en

compte els següents criteris:
a) La renda familiar disponible.
b) El nombre de membres de la unitat fami-

liar.
c) Les condicions socials del sol·licitant,

acreditades pels òrgans competents.
d) Els membres de la unitat familiar afec-

tats per disminucions psíquiques o físiques.

—4 Sol·licituds, documentació i termini
4.1 Les sol·licituds es formalitzaran en

imprès normalitzat que serà facilitat a la De-
legació Territorial d’Ensenyament de Bar-
celona I (ciutat) o al centre docent.

Si l’ajut se sol·licita per a més d’un mem-
bre de la família, aquest es formularà en un
únic imprès sempre que els alumnes esti-
guin matriculats en el mateix centre.

4.2 Els sol·licitants hauran d’aportar,
juntament amb la sol·licitud normalitzada, els
següents documents:

a) Fotocòpia completa de la darrera de-
claració presentada de l’impost sobre la
renda de cadascun dels membres de la
unitat familiar, amb la carta de pagament
segellada per l’entitat on s’hagi presentat la
declaració.

En el cas que es consideri que la situació
familiar pot haver variat molt, es podrà de-
manar la presentació de les dues darreres
declaracions de l’impost sobre la renda.

b) En el cas que no s’hagi presentat de-
claració de l’impost sobre la renda pel fet
de no estar obligat a fer-ho:

Certificació d’havers del darrer exercici
amb les retencions corresponents.

Certificació acreditativa dels ingressos
percebuts durant el darrer exercici en con-
cepte d’atur, pensió de jubilació, viduïtat o
orfenesa, segons procedeixi.

En el cas que es consideri que la situació
familiar pot haver variat molt, es podrà de-
manar la presentació de les certificacions
dels dos darrers exercicis.

c) Fotocòpia del llibre de família amb tots
els seus components.

Si es dóna la situació familiar de separa-
ció de fet, s’haurà de presentar o bé docu-
ment notarial o fotocòpia dels justificants

d’interposició de la demanda o altres docu-
ments que demostrin aquesta situació.

Si la separació és legal o bé hi ha divorci,
s’haurà de presentar la fotocòpia de la sen-
tència judicial que determini aquesta situa-
ció, incloent-hi el conveni regulador.

d) Condicions socials del sol·licitant, que
seran acreditades mitjançant certificació de
l’Ajuntament de Barcelona o bé pel Depar-
tament de Benestar Social.

e) Si és procedent, s’hauran de presen-
tar els certificats que acreditin les circums-
tàncies psíquiques o físiques de la malaltia
o disminució.

f) Factures o rebuts del lloguer del pis en
el supòsit que les despeses anuals per
aquest concepte superin el 30% dels ingres-
sos familiars.

4.3 Les sol·licituds degudament emple-
nades es presentaran a la Delegació Terri-
torial de Barcelona I (ciutat) en el termini de
30 dies hàbils a comptar des de l’endemà
de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

Simultàniament, es presentarà en el cen-
tre docent una còpia de la sol·licitud, junta-
ment amb la documentació procedent.

Excepcionalment, els alumnes que amb
caràcter extraordinari s’hagin incorporat tar-
danament als centres objecte d’aquesta
convocatòria podran sol·licitar l’ajut amb
posterioritat al termini establert a l’apartat
anterior.

—5 Tramitació
5.1 El consell escolar del centre revisa-

rà les sol·licituds i la documentació presen-
tada, comprovarà que l’imprès de sol·licitud
ha estat correctament emplenat, que s’ha
aportat la documentació requerida i proce-
dirà a baremar les sol·licituds d’acord amb
l’annex 2 d’aquesta Ordre.

5.2 En el supòsit que les dades siguin
incompletes o manqui documentació, el
Consell Escolar farà pública als taulers
d’anuncis dels centres la relació nominal
de les sol·licituds afectades i establirà un
termini de 10 dies hàbils per efectuar les
comprovacions pertinents i perquè els inte-
ressats puguin esmenar o completar les
dades o adjuntar la documentació no pre-
sentada inicialment.

Els interessats que transcorregut aquest
termini no esmenin les dites errades es con-
siderarà que desisteixen de la seva petició,
la qual s’arxivarà sense cap més tràmit.

5.3 En un termini no superior a dos dies
hàbils, un cop finalitzat el període concedit
als que han aportat nova documentació,
s’exposarà al tauler d’anuncis la llista pro-
visional baremada.

Els sol·licitants tindran un termini de tres
dies hàbils per presentar per escrit les re-
clamacions que estimin oportunes. El Con-
sell Escolar, en un termini no superior a dos
dies hàbils, resoldrà les reclamacions i farà
pública als taulers d’anuncis del centre la
llista definitiva de sol·licituds, ordenades de
major a menor puntuació, signada pel pre-
sident del consell escolar.

5.4 La Direcció dels centres remetrà a
la Delegació Territorial de Barcelona (ciutat)
la relació de sol·licituds baremades, en el
suport informàtic que s’estableixi.

La documentació presentada romandrà
arxivada al centre docent, la qual podrà ser
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sol·licitada per la Delegació Territorial en
qualsevol moment.

—6 Quantia dels ajuts
6.1 La quantia total de l’ajut es deter-

minarà en funció del nombre total de dies
lectius del curs escolar amb servei de men-
jador, per una quantitat fixa per dia, que és
fins a un màxim de:

350 ptes./dia, per als alumnes de cen-
tres ordinaris.

1.000 ptes./dia, per als alumnes d’edu-
cació especial.

En situacions socials o econòmiques molt
greus, acreditades documentalment, la
quantitat de l’ajut pot arribar fins a un im-
port màxim de 600 ptes./dia.

6.2 La concessió d’aquests ajuts es farà
amb càrrec al crèdit 06.05.481.01/8, per
un import màxim de 323.000.000 ptes.
(1.941.269,10 euros). Els ajuts correspo-
nents al període setembre-desembre del
curs 2000-2001, fins a un import màxim de
116.415.000 ptes. (699.668,24 euros), ani-
ran a càrrec del pressupost per a l’any 2000,
i la resta, corresponent al període gener-juny,
quedarà condicionada a les disponibilitats
pressupostàries del proper exercici.

6.3 El pagament es realitzarà directa-
ment al centre docent de l’alumne benefici-
ari de l’ajut i pel nombre de dies lectius amb
servei de menjador corresponent al període
pel qual es fa l’abonament.

—7 Concessió dels ajuts
7.1 Es delega en la delegada territorial

del Departament d’Ensenyament de Bar-
celona I (ciutat) la facultat de resoldre aques-
ta convocatòria.

7.2 Es constituirà una comissió amb seu
a la Delegació Territorial de Barcelona I (ciu-
tat) amb la finalitat d’elaborar la proposta
de resolució, i que estarà formada pels
membres següents:

La delegada territorial de Barcelona I (ciu-
tat), o persona en la qual delegui, com a pre-
sidenta.

Un/a inspector/a de la Delegació Territo-
rial de Barcelona I (ciutat) nomenat/da per
la delegada territorial.

Un/a director/a d’un CEIP i un/a director/
a d’un IES de la ciutat de Barcelona nome-
nats/des per la delegada territorial.

La cap del Negociat de Centres a la De-
legació Territorial de Barcelona I (ciutat), que
actuarà com a secretària.

El districte de Ciutat Vella de Barcelona
és una zona amb greus deficiències deriva-
des de factors socials, econòmics i ètnics,
que fan necessària una especial atenció per
part de les administracions. Per aquest
motiu, des de fa molts anys, el Departament
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Barcelona
col·laboren estretament en l’atenció espe-
cial que requereixen els alumnes d’aquest
districte. En aquest sentit, per elaborar la
proposta d’atorgament dels ajuts dels alum-
nes d’aquest districte, a més a més dels
membres esmentats, formaran part de la co-
missió:

El coordinador de Serveis del districte de
Ciutat Vella.

El cap de Serveis Personals del districte
de Ciutat Vella.

El secretari del Consell Escolar del dis-
tricte de Ciutat Vella.

7.3 La comissió analitzarà les barema-
cions realitzades pels centres, confecciona-
rà la relació d’alumnes per ordre de puntu-
ació i elevarà a la delegada territorial de
Barcelona I (ciutat) una proposta de resolu-
ció de la convocatòria en la qual es deter-
minaran, d’acord amb els recursos disponi-
bles, els beneficiaris per centres i la quantia
dels ajuts, així com la relació dels alumnes
proposats per a denegació de l’ajut, espe-
cificant-ne el motiu.

L’alumnat que, tot i reunir els requisits de
la convocatòria, no hagi assolit un nombre
d’ordre que el permeti obtenir l’ajut, atès que
els recursos disponibles són limitats, que-
darà ordenat d’acord amb la seva puntua-
ció i constituirà una ll ista d’espera. En
aquest supòsit, si algun dels alumnes be-
neficiaris de l’ajut causés baixa al centre, o
per qualsevol altre motiu justificat no pogués
gaudir d’aquest ajut o en gaudeix parcial-
ment, el Consell Escolar del centre, prèvia
autorització de la delegada territorial, assig-
narà aquest ajut al següent alumne de la
relació esmentada. Es podrà fer un proce-
diment semblant amb les absències dels
beneficiaris.

7.4 La Comissió decidirà sobre els pos-
sibles empats, tenint en compte com a pri-
mer criteri el major nombre de germans del
sol·licitant. En el cas que l’empat persisteixi
s’ordenaran alfabèticament les sol·licituds i
es procedirà d’acord amb el resultat obtin-
gut, per als ensenyaments obligatoris, en
el sorteig públic efectuat d’acord amb el
que estableix l’article 18 de la Resolució
de 15 de febrer de 2000, per la qual s’apro-
ven les normes de preinscripció i matricu-
lació per al curs 2000-2001 (DOGC núm.
3078, de 15.2.2000).

7.5 Abans que transcorrin quinze dies
des de la data d’elevació de la proposta de
resolució, la delegada territorial dictarà re-
solució definitiva d’atorgament dels esmen-
tats ajuts, que es farà pública al tauler
d’anuncis de la Delegació Territorial i es lliu-
rarà als presidents dels consells escolars
respectius, als efectes de la seva publicitat
al centre.

L’esmentada Resolució inclourà tres an-
nexos:

En el primer s’inclourà l’alumnat, per cen-
tres, que resulti adjudicatari d’un ajut.

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

En el tercer s’inclourà l’alumnat que, tot
i reunir els requisits de la convocatòria, no
ha assolit un nombre d’ordre que el 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 deixi de ser beneficiari d’aquests
ajuts.

7.6 En qualsevol cas, es consideraran
estimades les sol·licituds d’ajuts no resol-
tes per resolució expressa, dins el termini
de sis mesos des de la finalització del ter-
mini de presentació de sol·licituds, sempre
tenint en compte les disponibilitats pressu-
postàries.

7.7 Els beneficiaris dels ajuts resten obli-
gats a facilitar la informació requerida pels
òrgans de control de l’Administració.

7.8 Els ajuts atorgats seran revocats to-
talment o parcialment quan es detecti que
en la seva concessió va concórrer l’oculta-
ció o la falsedat de les dades sol·licitades.

7.9 Els ajuts quedaran justificats mitjan-
çant la presentació de la nòmina justificati-
va enviada pel director del centre a la De-
legació Territorial de Barcelona I (ciutat),
que estarà signada pels pares o tutors dels
alumnes beneficiaris d’aquests ajuts, així
com per la presentació d’un certificat del
director del centre en el qual es faci constar
que els fons rebuts pels beneficiaris han
estat destinats al pagament del servei de
menjador.

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

ANNEX 2

Barem de puntuació per als ajuts de men-
jador escolar

—1 Condicions econòmiques
a) Es computaran com a ingressos fami-

liars la totalitat dels ingressos de la unitat
familiar durant l’any anterior.

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

Fins a 250.000 ptes.: 10 punts.
De 250.001 a 300.000 ptes.: 8 punts.
De 300.001 a 350.000 ptes.: 7 punts.
De 350.001 a 400.000 ptes.: 6 punts.
De 400.001 a 450.000 ptes.: 5 punts.
De 450.001 a 500.000 ptes.: 4 punts.
De 500.001 a 550.000 ptes.: 3 punts.
De 550.001 a 600.000 ptes.: 2 punts.
De 600.001 a 650.000 ptes.: 1 punt.
Més de 650.001 ptes.: 0 punts.
b) Despeses anuals per lloguer de l’ha-

bitatge:
Si superen el 30% de la suma dels ingres-

sos líquids: 1 punt.
Si superen el 50% dels ingressos líquids:

2 punts.

—2 Dades familiars
Infant en acolliment: 1 punt.
Per cada persona de la unitat familiar amb

disminució: 1 punt.
Per família nombrosa: 2 punts.

—3 Condicions sociofamiliars desfavori-
des: les valorarà un professional dels ser-
veis socials corresponents que aconsellin
facilitar l’ajut de menjador, fins a un màxim
de 5 punts.

(00.250.037)

RESOLUCIÓ de 28 d’agost de 2000, per la
qual s’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Sagrada Família, de la
Pobla de Segur, i es declara extingit el con-
cert educatiu que tenia subscrit.



Full de disposicions i actes administratius

876

Per tal de resoldre la sol·licitud de cessa-
ment d’activitats presentada pel centre
docent privat Sagrada Família, de la Pobla
de Segur, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

Un cop estudiades les circumstàncies que
concorren en aquest centre, ateses les
dades de la zona escolar a què pertany i la
disminució irreversible de llocs escolars com
a conseqüència de la situació demogràfica;
una vegada garantida l’escolarització dels
alumnes i escoltades les entitats socials re-
presentatives dins el sector; d’acord amb
el que preveuen la Llei orgànica 8/1985, de
3 de juliol, reguladora del dret a l’educació;
el Decret 55/1994, sobre el règim d’autorit-
zacions dels centres docents privats, i el De-
cret 56/1993, de 23 de febrer, sobre con-
certs educatius;

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

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats, en
els nivells educatius que es determinen, del
centre docent privat que figura a l’annex
d’aquesta Resolució; per tant, es revoquen
les autoritzacions de funcionament dels ni-
vells corresponents.

—2 De conformitat amb el que disposa l’ar-
ticle anterior, es declara extingit el concert
educatiu subscrit amb el titular del centre
detallat a l’annex d’aquesta Resolució.

—3 Aquesta Resolució tindrà efectes a la
fi del curs escolar 1999-00 i s’inscriurà al
Registre de centres docents.

—4 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament tramitarà
la liquidació del concert educatiu d’acord
amb el que preveu el Decret 56/1993, de
23 de febrer.

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 con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administra-
tiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, o qualsevol altre recurs que con-
siderin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 28 d’agost de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Comarca del Pallars Jussà

Codi: 25003691.
Denominació: Sagrada Família.
Municipi: la Pobla de Segur.
Delegació territorial: Lleida.
Nivells educatius que cessen: EINF/EPRI.

(00.217.082)

RESOLUCIÓ de 29 d’agost de 2000, de
modificació i renovació dels concerts edu-
catius de diversos centres docents privats.

Per Resolució de 9 de juny de 2000
(DOGC núm. 3172, de 30.6.2000) es van
resoldre els recursos interposats contra la
Resolució d’1 de setembre de 1999, mit-
jançant la qual es van resoldre les sol·licituds
de centres docents privats interessats a
acollir-se al règim de concerts educatius.
Segons disposa l’apartat 3 d’aquesta Re-
solució, els concerts educatius dels centres,
als quals s’estimava el recurs i per tant se’ls
atorgava el concert sol·licitat, tenen efectes
a partir de l’1 de setembre de 1999.

D’acord amb el que estableix el Decret 56/
1993, de 23 de febrer, sobre concerts educa-
tius, els centres docents que desitgin modifi-
car o renovar el concert educatiu que tinguin
formalitzat ho hauran de sol·licitar, durant el
mes de gener, a la delegació territorial corres-
ponent. De conformitat amb aquest article, els
centres docents que es van concertar per la
Resolució de 9 de juny de 2000 abans es-
mentada han sol·licitat una modificació o re-
novació dels concerts corresponents.

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

Resolc:

—1 Modificar els concerts educatius dels
centres docents privats que consten a l’an-
nex 1 d’aquesta Resolució, amb les condi-
cions que per a cadascun dels centres s’hi
especifica.

—2 Renovar per un any els concerts edu-
catius dels centres docents privats que
consten a l’annex 2 d’aquesta Resolució,
amb les condicions que per a cadascun dels
centres s’hi especifiquen.

—3 Les modificacions i renovacions dels
concerts educatius que s’aproven per
aquesta Resolució tindran efectes des de
l’inici del curs escolar 2000-01.

—4 Els delegats territorials corresponents
del Departament d’Ensenyament subscriu-
ran les diligències de modificació i de reno-
vació dels concerts educatius dels centres
docents dels respectius territoris, d’acord
amb el que disposa el Decret 56/1993, de
23 de febrer, sobre concerts educatius.

—5 Les modificacions i renovacions dels
concerts indicats s’efectuaran a càrrec de
l’aplicació 06.04.480.01/9 del pressupost
del 2000.

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

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

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

Barcelona, 29 d’agost de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

priv.: unitats concertades ordinàries.
EPRI: educació primària.
ESO: educació secundària obligatòria.
1C1: unitats concertades de primer curs de
primer cicle d’educació secundària obliga-
tòria.
1C2: unitats concertades de segon curs de
primer cicle d’educació secundària obliga-
tòria.
USD: unitats sol·licitades denegades.
Causa de denegació (CD):

(1) Tant el nombre d’alumnes com les res-
pectives previsions de necessitats d’esco-
larització per al proper curs, no justifiquen
la concertació de les unitats sol·licitades
denegades, atès que el concert sol·licitat no
és necessari per cobrir necessitats urgents
d’escolarització, d’acord amb el que preveu
el Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius.

(2) Manca de disponibilitat pressupostària.

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).

Codi: 08013603.
Denominació: Súnion.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 3 priv.
1C2: 3 priv.
USD: 6.
CD: (2).

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).

Comarca del Barcelonès

Codi: 08000943.
Denominació: Pere Vergès.
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Municipi: Badalona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.
4 priv.
USD: 8.
CD: (2).

Codi: 08000980.
Denominació: Ramiro de Maeztu.
Municipi: Badalona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
USD: 1.
CD: (2).

Codi: 08018391.
Denominació: Sant Gervasi.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
USD: 2.
CD: (2).

Codi: 08031371.
Denominació: Sant Josep.
Municipi: Vilafranca del Penedès.
Comarca: Alt Penedès.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.

Delegació territorial: Vallès Occidental.

Comarca del Vallès Occidental

Codi: 08024595.
Denominació: Claret.
Municipi: Sabadell.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 1 priv.
2C1: 1 priv.
USD: 1 priv.
CD: (1).

Codi: 08025885.
Denominació: La Farga.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.
8 priv.
USD: 16.
CD: (2).
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 4 priv.
1C2: 4 priv.
USD: 8.
CD: (2).

Codi: 08026041.
Denominació: Viaró.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.
6 priv.
USD: 12.
CD: (2).
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 3 priv.
1C2: 3 priv.
USD: 6.
CD: (2).

Codi: 08029908.
Denominació: Andersen Galdòs.
Municipi: Terrassa.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.

Codi: 08039768.
Denominació: Tarrés.

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

ANNEX 2

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).

Comarca del Barcelonès

Codi: 08000943.
Denominació: Pere Vergès.
Municipi: Badalona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 2 priv.
2C1: 2 priv.
USD: 4.
CD: (2).

Codi: 08013706.
Denominació: Castro de la Peña.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 1 priv.
2C1: 1 priv.
USD: 2.
CD: (2).

(00.217.081)

DECRET 299/2000, de 31 d’agost, pel qual
se suprimeix un institut d’educació secun-
dària a Lleida.

L’estudi del mapa escolar pel que fa als
diferents nivells d’ensenyaments aconsella
la revisió de l’oferta de places públiques
existents per tal de garantir una millor utilit-
zació dels recursos disponibles.

Amb aquesta finalitat, i d’acord amb el
que disposa l’article 17 de la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació, a proposta de la consellera d’En-
senyament i amb la deliberació prèvia del
Govern,

Decreto:

Article únic. L’Institut d’educació secundà-
ria número 4, amb número de codi 25005958,
ubicat a l’av. de l’Alcalde Rovira Roure, 46,
de Lleida (Segrià), cessa en les seves acti-
vitats acadèmiques i administratives, amb
efectes des de la fi del curs escolar 1999-
2000.

Disposició final

El Departament d’Ensenyament adopta-
rà las mesures corresponents per al com-
pliment del que disposa aquest Decret.

Barcelona, 31 d’agost de 2000

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.237.009)

DECRET 300/2000, de 31 d’agost, pel qual
es crea un institut d’educació secundària a
Figueres.

La previsió de demanda d’escolarització
en els diferents nivells d’ensenyament acon-
sella la revisió de l’oferta de places públi-
ques existents en determinades localitats,
per tal de garantir la possibilitat d’opcions
educatives i, alhora, una millor utilització dels
recursos de caràcter públic.

Amb aquesta finalitat, i d’acord amb el
que disposa l’article 17 de la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació, a proposta de la consellera d’En-
senyament i amb la deliberació prèvia del
Govern,

Decreto:

Article únic
Crear un institut d’educació secundària a

Figueres, amb número de codi 17007609,
per transformació de la secció d’educació
secundària Olivar Gran, amb número de codi
17007609, de Figueres, ubicat a la ctra. de
Llers, s/n, de Figueres (Alt Empordà), el
funcionament del qual s’adequarà al que es-
tableix el Decret 199/1996, de 12 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament orgànic dels
centres docents públics que imparteixen
educació secundària i formació professio-
nal de grau superior, i a la resta de norma-
tiva legal o reglamentària aplicable.

Disposició final

S’autoritza la consellera d’Ensenyament
per a l’execució i desenvolupament del que
disposa aquest Decret.

Barcelona, 31 d’agost de 2000

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.237.008)

DECRET 301/2000, de 31 d’agost, de re-
gulació dels instituts d’educació secundà-
ria i superior d’ensenyaments professionals.

En un context de canvis tecnològics, eco-
nòmics, culturals i d’organització social con-
tinuats i ràpids, la formació professional, en
el marc del sistema educatiu, s’ha de con-
figurar com una oferta flexible en els seus
continguts, en la seva implantació i en la
seva contínua adaptació a les necessitats
derivades del sistema productiu, i atenta a
la millor qualificació de tots els demandants
de formació.

L’assoliment d’aquests objectius exigeix
poder modificar amb rapidesa l’oferta for-
mativa en els diferents territoris per tal de
donar resposta a nous requeriments forma-
tius derivats de necessitats no ateses del
sistema productiu o en produir-se una man-
ca d’adequació entre la formació impartida
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i les necessitats de qualificació dels ciuta-
dans o que es derivin del mercat de treball.

És, per tant, necessari disposar d’un sis-
tema d’instituts d’educació secundària ben
distribuïts territorialment amb capacitat de
modificar l’oferta formativa de formació pro-
fessional específica de manera àgil i flexible
en els centres del corresponent àmbit terri-
torial i en el conjunt de l’oferta formativa. Al
mateix temps, aquests instituts han d’adop-
tar nous mètodes i estructures de gestió i
organització que els permetin gestionar
adequadament la formació professional.

D’acord amb això, i tal com s’explicità en
el mapa escolar de la formació professio-
nal, es defineixen determinats instituts
d’educació secundària com a instituts su-
periors d’ensenyaments professionals amb
la finalitat de disposar d’un conjunt de cen-
tres docents des dels quals garantir l’exten-
sió i flexibilitat de l’oferta formativa i l’apro-
fundiment en la seva qualitat, i la pràctica
de formes d’organització dels ensenyaments
i relació amb l’entorn que, amb l’avaluació
favorable prèvia, puguin posteriorment es-
tendre’s a altres instituts.

Així mateix, és aconsellable que aquests
instituts siguin considerats com a centres
de referència en la implantació d’ensenya-
ments i en la seva avaluació, en la formació
de professorat i en la innovació educativa
en algunes famílies professionals que s’hi
imparteixin en condicions especialment ade-
quades, i que al mateix temps impulsin en
la totalitat dels centres que imparteixen for-
mació professional actuacions de millora de
la qualitat dels ensenyaments impartits, així
com processos d’innovació educativa.

En l’àmbit de la formació del professorat
i en aquelles famílies considerades de refe-
rència, aquests centres es poden constituir
com a seus de cursos de formació de pro-
fessors a partir dels seus recursos o de
recursos aliens, d’acord amb la programa-
ció establerta pel Departament d’Ensenya-
ment i en les condicions que determini, amb
la participació d’empreses i entitats de for-
mació del professorat.

Als instituts d’educació secundària i su-
perior d’ensenyaments professionals (IES-
SEP), se’ls encomana de mantenir una
especial relació entre institucions, orga-
nitzacions i empreses per tal de contribuir
al coneixement de les demandes de forma-
ció i del grau d’inserció laboral i professio-
nal dels alumnes, i per facilitar a altres cen-
tres la realització de la formació en centres
de treball, en el marc dels convenis de col·la-
boració institucionals vigents.

En virtut d’això, a proposta de la conse-
llera d’Ensenyament, amb l’informe del
Consell Escolar de Catalunya, vist l’informe
favorable de la Comissió de Govern Local
de Catalunya, d’acord amb el dictamen de
la Comissió Jurídica Assessora i amb la
deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1. Els instituts d’educació secun-
dària i superior d’ensenyaments professio-

nals (IES-SEP), són instituts dependents del
Departament d’Ensenyament que impartei-
xen la formació professional específica de
grau mitjà i superior i, si s’escau, l’educació
secundària obligatòria i el batxillerat, i coor-
dinen la impartició d’ensenyaments profes-
sionals en altres instituts públics, contribu-
e ixen a la innovació i  la  invest igació
educativa, a la formació del professorat, així
com al desenvolupament d’altres programes
de formació professional autoritzats pel De-
partament d’Ensenyament.

Article 2. Als instituts d’educació secun-
dària i superior d’ensenyaments professio-
nals, a més de les funcions pròpies dels
instituts d’educació secundària, els corres-
ponen les funcions següents:

a) Coordinar la impartició de cicles for-
matius de formació professional amb altres
instituts i seccions d’educació secundària,
d’acord amb el que disposa aquest Decret.

b) Contribuir a desenvolupar programes
de formació professional, en col·laboració
amb altres departaments de la Generalitat
de Catalunya, administracions públiques,
entitats o empreses.

c) Desenvolupar programes de recerca,
d’innovació i d’avaluació, i d’aplicació de
normes de qualitat en l’àmbit educatiu,
especialment en allò que es refereix a la
formació professional, degudament aprovats
pel Departament d’Ensenyament.

d) Subscriure convenis de col·laboració
amb institucions, organitzacions, empreses
o centres de treball per afavorir la realitza-
ció de la formació en centres de treball i
d’activitats adreçades a la informació i l’ori-
entació professionals, a la inserció laboral i
professional dels alumnes, així com per
atendre les demandes de qualificació pro-
fess ional  de l ’entorn socioeconòmic,
d’acord amb els criteris establerts pel De-
partament d’Ensenyament.

e) Contribuir a la formació del professo-
rat en col·laboració amb empreses i institu-
cions, d’acord amb les directrius i la pro-
gramació establerta pel  Departament
d’Ensenyament.

f) Mantenir una especial relació amb ins-
titucions, organitzacions i empreses per tal
de contribuir a l’anàlisi i la prospectiva del
mercat laboral en el seu entorn.

Article 3. 3.1 El Departament d’Ensenya-
ment determina els instituts d’educació se-
cundària que es qualifiquen com a superiors
d’ensenyaments professionals i les famílies
professionals per a les quals l’IES-SEP té
consideració de centre de referència.

3.2 La qualificació d’un institut d’edu-
cació secundària (IES) com a superior d’en-
senyaments professionals i la definició de
les famílies de les quals és centre de refe-
rència es realitza en funció de la planificació
dels ensenyaments, la ubicació dels insti-
tuts en el territori, els recursos materials i
les instal·lacions del centre, l’amplitud o
especificitat de la formació impartida i les
relacions establertes amb l’entorn social,
econòmic i laboral.

3.3 Per a cada família professional hi
haurà, almenys, un IES-SEP que sigui con-
siderat de referència per a la corresponent
família.

3.4 La determinació d’un institut d’edu-
cació secundària (IES) com a superior d’en-
senyaments professionals i la determinació
de les famílies respecte de les quals és
centre de referència s’efectua a proposta del
delegat territorial corresponent, amb la co-
municació prèvia al consell escolar territo-
rial i els informes previs escaients que acre-
diten la disponibil itat i la capacitat de
l’institut per exercir les competències cor-
responents a la condició d’IES-SEP.

3.5 El Departament d’Ensenyament pot
revocar la qualificació d’un IES com a su-
perior d’ensenyaments professionals quan
l’IES-SEP deixi de complir les condicions o
requisits que van ser determinants per a la
seva qualificació.

Article 4. 4.1 La plantilla de personal do-
cent dels IES-SEP atén la impartició dels
ensenyaments de formació professional
autoritzats en el propi centre. Així mateix,
pot atendre la impartició d’aquests ense-
nyaments en altres instituts on s’impartei-
xin cicles formatius de manera coordinada
amb l’IES-SEP.

4.2 La programació de dotació d’equi-
paments específics per a la formació pro-
fessional tindrà en compte la condició d’IES-
SEP.

Article 5. En les resolucions d’implantació
dels cicles formatius de grau mitjà o de grau
superior als instituts d’educació secundària
es deixarà constància, quan escaigui, de
l’IES-SEP que coordinarà la impartició.

Article 6. Els directors dels IES-SEP, amb
informe previ del departament didàctic cor-
responent, poden proposar la contractació
de professionals que desenvolupin la seva
activitat en l’àmbit laboral, com a professors
especialistes, per ocupar les places que hi
hagi definides, atenent la seva qualificació i
les necessitats del sistema.

Article 7. 7.1 Alternativament al cap d’es-
tudis de formació professional, els IES-SEP
tindran un subdirector de formació profes-
sional amb les funcions següents:

a) Impulsar, coordinar i supervisar els pro-
grames i les accions de formació professi-
onal desenvolupats a l’IES-SEP o dirigits des
d’aquest.

b) Dirigir l’actuació dels diferents òrgans
unipersonals de coordinació i tutoria en ma-
tèria de formació professional, inclosa la for-
mació en centres de treball.

c) Impulsar accions i acords amb organit-
zacions empresarials, empreses, organismes
i centres de treball per afavorir la inserció
laboral i atendre demandes de qualificació
professional.

d) Impulsar les accions d’innovació i re-
cerca educatives i formació del professorat
en l’àmbit de la formació professional.

e) Exercir la prefectura immediata del per-
sonal docent que imparteixi ensenyaments
professionals, de manera coordinada amb
el cap d’estudis.

f) Tenir cura del manteniment i actualit-
zació de les aules i tallers específics de la
formació professional, així com proposar
l’adquisició, lloguer o alienació d’equipa-
ments i compres de material fungible.
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g) Dirigir les accions d’anàlisi de la inser-
ció professional i laboral dels alumnes.

El subdirector de formació professional
assumirà també les funcions que en matè-
ria de formació professional podrien corres-
pondre al coordinador pedagògic, les que li
delegui el director i les que prevegi el Re-
glament de règim interior del centre.

7.2 El director de l’IES-SEP pot convo-
car, a les reunions dels òrgans de govern i
de coordinació del centre, personal docent
que presta serveis en aquells instituts d’edu-
cació secundària (IES) que coordina, amb
el coneixement i vistiplau del director de l’IES
en què presti serveis.

Article 8. A la fi de cada curs acadèmic,
l’IES-SEP elaborarà una memòria de les ac-
tivitats de l’institut amb una especial refe-
rència a les funcions pròpies de la condició
de superior d’ensenyaments professionals,
que serà tramesa a la delegació territorial
corresponent.

Disposicions addicionals

—1 Les corporacions locals titulars d’ins-
tituts d’educació secundària poden sol·licitar
al Departament d’Ensenyament la qualifica-
ció d’aquests instituts com a instituts d’edu-
cació secundària i superior d’ensenyaments
professionals, d’acord amb el que estableix
aquest Decret.

—2 El Consell Català de Formació Profes-
sional pot proposar que determinats insti-
tuts d’educació secundària siguin conside-
rats centres de referència per a determina-
da família professional.

Disposicions finals

—1 S’autoritza la consellera d’Ensenya-
ment per dictar les disposicions necessàri-
es per a l’execució d’aquest Decret.

—2 Aquest Decret entrarà en vigor l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 31 d’agost de 2000

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.237.007)

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
l’Avet, de Ripoll.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat l’Avet, de Ripoll, en
petició d’autorització de canvi de denomi-
nació específica del centre, 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
l’Avet, de Ripoll, per canvi de denominació
específica, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Girona, 23 de juny de 2000

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

Melcior Cruzate de Palau
Delegat territorial de Girona

ANNEX

Comarca del Ripollès

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Ripoll.
Localitat: Ripoll.
Núm. de codi: 17006654.
Denominació: L’Avet.
Adreça: c. Vinyes, 1.
Titular: El Petit Avet, SCCL.
NIF: F17577766.

S’autoritza la denominació específica El
Petit Avet, amb efectes a partir del curs
1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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

(00.193.062)

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Ramar 2, de Sabadell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Ramar 2, de Sabadell,
en petició de supressió dels ensenyaments

de formació professional de grau superior,
i ampliació dels ensenyaments de batxille-
rat, 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
Ramar 2, de Sabadell, per supressió dels
ensenyaments de formació professional de
grau superior, i ampliació dels ensenyaments
de batxillerat, en els termes que s’especifi-
quen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Sabadell, 24 de juliol de 2000

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

Comarca del Vallès Occidental

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Sabadell.
Localitat: Sabadell.
Núm. de codi: 08037668.
Denominació: Ramar 2.
Adreça: c. Escola Pia, 27-33.
Altres adreces: c. Campmany, 54, 56, 58, i
Via Massagué, 37-39.
Titular: Ramar 2, SL.
NIF: B58396102.

S’autoritza la supressió dels ensenya-
ments de formació professional de grau
superior, família informàtica, amb 2 grups
del cicle formatiu d’administració de siste-
mes informàtics, amb efectes a partir de la
fi del curs escolar 1999-2000.

S’autoritza l’ampliació de 2 unitats de bat-
xillerat de la modalitat d’humanitats i cièn-
cies socials amb capacitat per a 70 llocs
escolars, amb efectes a partir de l’inici del
curs escolar 2000-2001.
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Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 6 unitats

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

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat de
ciències de la naturalesa i la salut amb ca-
pacitat per a 70 llocs escolars, 4 unitats
de la modalitat d’humanitats i ciències
socials amb capacitat per a 140 llocs es-
colars i 2 unitats de la modalitat de tecno-
logia amb capacitat per a 70 llocs esco-
lars.

(00.192.021)

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2000, per
la qual s’autoritza l’obertura del centre do-
cent privat Bettatur, de Tarragona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del  centre docent pr ivat Bettatur,  de
Tarragona, en petició d’autorització d’ober-
tura, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 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 Bettatur, de Tarragona, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

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

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al 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.

Tarragona, 24 de juliol de 2000

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

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

Comarca del Tarragonès

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Tarragona.
Localitat: Tarragona.
Núm. de codi: 43009621.
Denominació: Bettatur.
Adreça: Via de l’Imperi Romà, 11.
Titular: Bettatur Escola de Turisme de la
Costa Daurada, SL.
NIF: B43371541.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat Bettatur, de Tarragona, amb efectes
a partir del curs acadèmic 2000-2001.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

FP de grau superior.
Família d’hoteleria i turisme.
Cicle formatiu d’informació i comercialit-

zació turístiques, amb 1 grup amb capaci-
tat per a 20 llocs escolars.

(00.192.025)

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Vedruna, de Puigcerdà.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Vedruna, de Puigcerdà,
en petició d’obertura del primer cicle del
nivell d’educació infantil, es va instruir l’ex-
pedient 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 Ve-

druna, de Puigcerdà, per obertura del pri-
mer cicle del nivell d’educació infantil, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

Girona, 24 de juliol de 2000

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

Melcior Cruzate de Palau
Delegat territorial de Girona

ANNEX

Comarca de la Cerdanya

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Puigcerdà.
Localitat: Puigcerdà.
Núm. de codi: 17002892.
Denominació: Vedruna.
Adreça: c. Carmelites, 4.
Titular: Carmelites de la Caritat.
NIF: Q1700012F.

S’autoritza l’ampliació de 3 unitats de pri-
mer cicle de l’educació infantil, amb efec-
tes a partir del curs 1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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

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

Educació secundària obligatòria: 2 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars.

(00.192.020)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
La Caseta dels Infants, de Girona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat La Caseta dels Infants,
de Girona, en petició d’ampliació del primer
cicle del nivell d’educació infantil, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat La
Caseta dels Infants, de Girona, per amplia-
ció del primer cicle de l’educació infantil, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

Girona, 25 de juliol de 2000

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

Melcior Cruzate de Palau
Delegat territorial de Girona

ANNEX

Comarca del Gironès

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Girona.
Localitat: Girona.
Núm. de codi: 17007646.
Denominació: La Caseta dels Infants.
Adreça: c. Güell, 55-57.
Titulars: Maria Teresa Brugués Pujol i Maria
Asunción Serra Capell.
NIF: 40261376Z i 40261267C respectiva-
ment.

S’autoritza l’ampliació de 3 unitats d’edu-
cació infantil de primer cicle, amb efectes a
partir del curs 1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 6 unitats de primer ci-
cle amb capacitat per a 82 llocs escolars.

(00.193.060)

RESOLUCIÓ de 2 d’agost de 2000, de
modificació de la Resolució d’1 de març de
2000, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura de centres do-
cents privats de Barcelona.

Per la Resolució d’1 de març de 2000 es
va autoritzar la modificació de l’autorització

d’obertura de diversos centres docents
privats de Barcelona (DOGC núm. 3100, de
16.3.2000).

Atès que s’han observat errades en la part
dispositiva i en l’annex de la Resolució es-
mentada, i d’acord amb el que estableix
l’article 105.2 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,

Resolc:

—1 Modificar la part dispositiva de la Re-
solució d’1 de març de 2000 en el sentit
d’afegir el paràgraf següent:

“—7 bis Autoritzar la reducció d’unitats
dels ensenyaments de batxillerat dels cen-
tres docents privats que consten a l’annex
d’aquesta Resolució, en els termes que per
a cadascun s’hi especifica.”

—2 Modificar l’annex de la Resolució d’1
de març de 2000 en el sentit d’afegir el
següent paràgraf a l’autorització de modifi-
cació d’obertura del centre docent privat
Gravi:

“S’autoritza la reducció de 2 unitats de
les modalitats d’humanitats i ciències soci-
als i ciències de la naturalesa i de la salut,
amb capacitat per a 70 llocs escolars, dels
ensenyaments de batxillerat, amb efectes a
partir de la fi del curs acadèmic 1998-99.”

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

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

Barcelona, 2 d’agost de 2000

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

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

(00.196.014)

RESOLUCIÓ de 3 d’agost de 2000, d’au-
torització  d’obertura de l’escola de música
de titularitat privada La Lira Ampostina,
d’Amposta.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pel pro-
motor de l’escola de música de titularitat
privada La Lira Ampostina, d’Amposta, en
petició d’autorització d’obertura, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la

Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Decret 179/1993,
de 27 de juliol, pel qual es regulen les es-
coles de música i de dansa, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura de l’escola de
música La Lira Ampostina, d’Amposta, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

Així mateix, poden interposar 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.

Tarragona, 3 d’agost de 2000

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

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

Comarca del Montsià

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Amposta.
Localitat: Amposta.
Codi: 43007245
Denominació: La Lira Ampostina.
Adreça: Mestre Casanoves, núm. 44.
Titular: Societat Musical la Lira Ampostina.
NIF: G43027036.

Autorització d’obertura de l’escola de mú-
sica La Lira Ampostina, d’Amposta amb
efectes acadèmics i administratius a partir
del curs 2000-2001.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Capacitat simultània per a 275 llocs es-
colars.

(00.200.022)
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RESOLUCIÓ de 4 d’agost de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura de centres docents privats
de Barcelona.

Per tal de resoldre les sol·licituds presen-
tades a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pels titu-
lars de diversos centres docents privats de
Barcelona en petició d’ampliació i supres-
sió de locals i d’obertura d’ensenyaments,
es van instruir els expedients corresponents.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura dels centres docents pri-
vats que consten a l’annex d’aquesta Re-
solució, per ampliació i supressió de locals
i obertura dels ensenyaments de formació
professional de grau mitjà i de grau superi-
or, en els termes que per a cadascun dels
centres s’hi especifiquen.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada, davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà 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, 4 d’agost de 2000

P. D. (Resolució de 10.5.1999,
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: 08041741.

Denominació: Arco.
Adreça: c. Aragó, 135.
Titular: Col. de Enseñanza y Readaptación,
SL.
NIF: B58050345.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà, amb
els cicles que es detallen a la composició del
centre, amb efectes a partir de l’inici del curs
1999-2000.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau superior,
amb els cicles que es detallen a la composi-
ció del centre, amb efectes a partir de l’inici
del curs 2000-01.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Formació professional de grau mitjà:
Família d’electricitat i electrònica:
Cicle formatiu d’equips electrònics de

consum amb 2 grups amb capacitat per a
40 llocs escolars. En cap cas un grup no
superarà els 20 llocs escolars.

Cicle formatiu d’equips i instal·lacions
electrotècniques amb 2 grups amb capaci-
tat per a 40 llocs escolars. En cap cas un
grup no superarà els 20 llocs escolars.

Formació professional de grau superior:
Família de serveis socioculturals i a la co-

munitat:
Cicle formatiu d’educació infantil amb 2

grups amb capacitat per a 40 llocs esco-
lars. En cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars.

Cicle formatiu d’integració social amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars. En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.

Formació professional: primer i segon
grau amb la classificació acadèmica com a
homologat amb capacitat per a 360 llocs
escolars. Aquest nivell quedarà cessat a la
fi del curs 1999-2000.

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08032211.
Denominació: Ceyr-Villarroel.
Adreça: c. Villarroel, 5.
Titular: Col. de Enseñanza y Readaptación,
SL.
NIF: B58050345.

S’autoritza la supressió de locals al c. Gre-
co, 20.

S’autoritza l’ampliació de locals al c. Villar-
roel, 7.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà, amb
els cicles que es detallen a la composició
del centre, amb efectes a partir de l’inici del
curs 1999-2000.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau superior,
amb els cicles que es detallen a la compo-
sició del centre, amb efectes a partir de l’inici
del curs 1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Formació professional de grau mitjà:
Família de sanitat:
Cicle formatiu de farmàcia amb 2 grups

amb capacitat per a 60 llocs escolars. En
cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars.

Cicle formatiu de cures auxiliars d’inferme-
ria amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars.

Família de manteniment de vehicles au-
topropulsats: cicle formatiu d’electromecà-
nica amb 1 grup amb capacitat per a 30
llocs escolars.

Formació professional de grau superior:
Família de serveis socioculturals i a la co-

munitat:
Cicle formatiu d’educació infantil amb 2

grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars. En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.

Cicle formatiu d’integració social amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars. En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.

Família de manteniment de vehicles au-
topropulsats: cicle formatiu d’automoció
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars. En cap cas un grup no superarà
els 30 llocs escolars.

Formació professional: primer i segon
grau amb la classificació acadèmica com a
homologat amb capacitat per a 700 llocs
escolars. Aquest nivell quedarà cessat a la
fi del curs 1999-2000.

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08044326.
Denominació: Roca.
Adreça: av. Meridiana, 263.
Altres adreces: c. Joan de Garay, 110.
Titular: Centre d’Estudis Roca, SL.
NIF: B08843021.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà, amb
els cicles que es detallen a la composició
del centre, amb efectes a partir de l’inici
del curs 1999-2000.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau superior
següents:

Família d’administració: cicle formatiu
d’administració i finances amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 1999-2000.

Família d’informàtica: cicle formatiu de
desenvolupament d’aplicacions informàti-
ques amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars i cicle formatiu d’administra-
ció de sistemes informàtics amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars, amb
efectes a partir de l’inici del curs 1999-
2000.

Família de serveis socioculturals i a la co-
munitat: cicle formatiu d’educació infantil
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars, amb efectes a partir de l’inici del
curs 1999-2000.

Família d’electricitat i electrònica: cicle for-
matiu de sistemes de telecomunicacions i
informàtics amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2000-01.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars.
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Batxi l lerat: 4 unitats de la modalitat
d’humanitats i ciències socials amb capaci-
tat per a 140 llocs escolars, 4 unitats de la
modalitat de ciències de la naturalesa i de la
salut amb capacitat per a 140 llocs escolars
i 2 unitats de la modalitat de tecnologia amb
capacitat per a 70 llocs escolars.

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

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

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

d’administració i finances amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars. En cap
cas un grup no superarà els 30 llocs esco-
lars.

Família d’informàtica:
Cicle formatiu de desenvolupament

d’aplicacions informàtiques amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars. En
cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars.

Cicle formatiu d’administració de sistemes
informàtics amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars. En cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars.

Família de serveis socioculturals i a la co-
munitat: cicle formatiu d’educació infantil
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars. En cap cas un grup no superarà
els 30 llocs escolars.

Família d’electricitat i electrònica: cicle for-
matiu de sistemes de telecomunicacions i
informàtics amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars. En cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars.

Formació professional: primer i segon
grau amb la classificació acadèmica com a
homologat amb capacitat per a 575 llocs
escolars. Aquest nivell quedarà cessat a la
fi del curs 1999-2000.

(00.201.019)

RESOLUCIÓ de 4 d’agost de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura de diversos centres do-
cents privats de Barcelona.

Per tal de resoldre les sol·licituds presen-
tades a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pels titu-
lars de diversos centres docents privats de
Barcelona, en petició d’autorització d’am-
pliació d’unitats i d’obertura d’ensenya-
ments, es van instruir els expedients cor-
responents.

Atès que s’ha comprovat als expedients
esmentats el compliment dels requisits exi-
gits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, 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 dels centres docents pri-
vats que consten a l’annex d’aquesta Re-
solució, per ampliació d’unitats de parvulari
i de la modalitat de tecnologia dels ense-
nyaments de batxillerat i obertura dels en-
senyaments de batxillerat, en els termes que
per a cadascun dels centres s’hi especifi-
ca.

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

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

Barcelona, 4 d’agost de 2000

P. D. (Resolució de 10.5.1999,
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: 08010641.
Denominació: Cardenal Spínola.
Adreça: av. Mare de Déu de Montserrat, 86.
Titular: Esclaves del Diví Cor i de Maria Im-
maculada.
NIF: Q2800389E.

S’autoritza l’ampliació de 2 unitats de par-
vulari del nivell d’educació infantil amb ca-
pacitat per a 50 llocs escolars, amb efectes
a partir de l’inici del curs 1999-2000.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de batxillerat en la modalitat d’humanitats i
ciències socials amb 2 unitats amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars, i en la modalitat
de ciències de la natura i de la salut amb 2
unitats amb capacitat per a 70 llocs esco-
lars, amb efectes a partir de l’inici del curs
1998-99.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 6 unitats de parvulari
amb capacitat per a 150 llocs escolars.

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

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

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

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars, i 2 unitats de la moda-
litat de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars.

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08004742.
Denominació: Jesús i Maria.
Adreça: pg. Sant Gervasi, 15.
Titular: religioses de Jesús Maria.
NIF: Q0800858C.

S’autoritza l’ampliació de la modalitat de
tecnologia dels ensenyaments de batxille-
rat, amb efectes a partir de l’inici del curs
2000-01.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 9 unitats de parvulari
amb capacitat per a 225 llocs escolars.

Educació primària: 18 unitats amb capa-
citat per a 450 llocs escolars.

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 6 unitats

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

Batxillerat: 6 unitats amb capacitat per a
210 llocs escolars en les modalitats d’hu-
manitats i ciències socials, ciències de la
natura i de la salut  i tecnologia.

(00.201.016)

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Fert, de Barcelona.

 Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pel promo-
tor del  centre docent pr ivat  Fert ,  de
Barcelona, en petició d’ampliació i reduc-
ció d’unitats dels ensenyaments de batxi-
llerat, es va instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat Fert,
de Barcelona, per ampliació i reducció d’uni-
tats dels ensenyaments de batxillerat, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta Resolució.

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

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

Barcelona, 8 d’agost de 2000

P. D. (Resolució de 10.5.1999,
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: 08058234.
Denominació: Fert.
Adreça: c. Pomaret, 23.
Titular: Fundació Familiar Catalana.
NIF: G58494907.

S’autoritza la reducció de 4 unitats amb
capacitat per a 140 llocs escolars de la
modalitat de ciències de la naturalesa i de la
salut dels ensenyaments de batxillerat, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2000-01.

S’autoritza l’ampliació de 4 unitats amb
capacitat per a 140 llocs escolars de la
modalitat d’humanitats i ciències socials
dels ensenyaments de batxillerat, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2000-01.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Batxillerat: 4 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 140 llocs escolars, 2 unitats de la moda-
litat de ciències de la naturalesa i de la salut
amb capacitat per a 70 llocs escolars, i 2
unitats de la modalitat de tecnologia amb
capacitat per a 70 llocs escolars.

(00.206.092)

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Montessori-Palau, de Girona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Montessori-Palau, de
Girona, en petició d’obertura del primer ci-
cle del nivell d’educació infantil, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat
Montessori-Palau, de Girona, per obertura del
primer cicle d’educació infantil, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Re-
solució.

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

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

Girona, 8 d’agost de 2000

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

Melcior Cruzate de Palau
Delegat territorial de Girona

ANNEX

Comarca del Gironès

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Girona.
Localitat: Girona.
Núm. de codi: 17001863.
Denominació: Montessori-Palau.
Adreça: c. Aragó, 61 (Palau Sacosta).
Titular: Complex Cultural Esportiu Montes-
sori-Palau, SA.
NIF: A17483652.

S’autoritza l’ampliació de 6 unitats de pri-
mer cicle de l’educació infantil, amb efec-
tes a partir del curs 2000-01.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 6 unitats de primer ci-
cle amb capacitat per a 82 llocs escolars i
8 unitats de parvulari amb capacitat per a
200 llocs escolars.

Educació primària: 18 unitats amb capa-
citat per a 450 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 6 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars i 6 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 180 llocs escolars.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat de
ciències de la natura i la salut, amb capa-
citat per a 70 llocs escolars, 4 unitats de la
modalitat d’humanitats i ciències socials,
amb capacitat per a 140 llocs escolars i 2
unitats de la modalitat de tecnologia, amb
capacitat per a 70 llocs escolars.

(00.206.097)

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2000, de
modificació de la Resolució de 22 de no-
vembre de 1999, per la qual s’autoritza la
modificació de l’autorització d’obertura del
centre docent privat San Francisco Javier,
de Barcelona.

Per Resolució de 22 de novembre de
1999, es va autoritzar la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent pri-
vat San Francisco Javier, de Barcelona
(DOGC núm. 3039, de 21.12.1999).

Atès que s’han observat errades en la part
expositiva, en la part resolutòria i en l’annex
de la Resolució esmentada, i d’acord amb
el que estableix 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,

Resolc:

—1 Modificar la part expositiva de la Re-
solució de 22 de novembre de 1999 en el
sentit d’afegir-hi el següent: “reducció d’uni-
tats dels ensenyaments de batxillerat.”

—2 Modificar la part resolutiva de la Re-
solució de 22 de novembre de 1999 en el
sentit d’afegir el següent:
“—3 bis Autoritzar la reducció d’unitats
dels ensenyaments de batxillerat del centre
docent privat San Francisco Javier, de
Barcelona, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.”

—3 Modificar l’annex de la Resolució de
22 de novembre de 1999 en el sentit d’afe-
gir el següent:

“Autorització de la reducció de 2 unitats
de les modalitats d’humanitats i ciències
socials amb capacitat per a 70 llocs esco-
lars, i 2 unitats de les modalitats de ciències
de la naturalesa i de la salut, amb capacitat
per a 70 llocs escolars dels ensenyaments
de batxillerat, amb efectes a partir de la fi del
curs 1998-99.”

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

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

Barcelona, 8 d’agost de 2000

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

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

(00.206.099)

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Montseny-Poblenou de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
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centre docent privat Montseny-Poblenou de
Barcelona, en petició d’ampliació i de re-
ducció d’unitats, es va instruir l’expedient
corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat Mont-
seny-Poblenou, de Barcelona, per reducció
d’unitats de l’etapa d’educació secundària
obligatòria i per ampliació d’unitats dels en-
senyaments de batxillerat, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 8 d’agost de 2000

P. D. (Resolució de 10.5.1999,
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: 08035076.
Denominació: Montseny-Poblenou.
Adreça: c. Pallars, 378-388.
Titular: Centre d’Estudis Montseny, SCCL.
NIF: F08799256.

S’autoritza la reducció d’unitats de la
etapa d’educació secundària obligatòria
amb 2 unitats de primer cicle amb capaci-
tat per a 60 llocs escolars i 2 unitats de
segon cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars, amb efectes a partir de la fi del
curs 1999-2000.

S’autoritza l’ampliació de la modalitat de
tecnologia dels ensenyaments de batxille-
rat amb 2 unitats amb capacitat per a 70
llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici
del curs 1999-2000.

Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de segon ci-
cle amb capacitat per a 75 llocs escolars.

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

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

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

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars, 2 unitats de la modalitat
de ciències de la naturalesa i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars, i 2 unitats
de la modalitat de tecnologia amb capacitat
per a 70 llocs escolars.

(00.206.100)

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2000, per la
qual s’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Crist Rei, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Crist Rei, de Barcelona,
en petició d’autorització de cessament d’ac-
tivitats, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat que consta a l’annex
d’aquesta Resolució, en els termes que s’hi
especifiquen.

—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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,

modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 8 d’agost 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: 08006660.
Denominació: Crist Rei.
Adreça: pg. Vall d’Hebron, 28.
Altres adreces: c. Assutzena, 2.
Titular: Alcolea Marín, Manuel.
NIF: 37229394F.

Autorització de cessament d’activitats del
centre docent privat Crist Rei, de Barcelona,
amb efectes a partir del curs 2000-01.

(00.206.101)

ORDRE de 24 d’agost de 2000, per la qual
es convoca concurs públic per a la conces-
sió d’ajuts per al pagament de drets d’ins-
cripció o matrícula en cursos universitaris
de postgrau per al curs acadèmic 1999-00.

Les universitats catalanes ofereixen diver-
sos cursos de postgrau adreçats al personal
docent que tenen com a finalitat proporcio-
nar una formació tècnica o una especialitza-
ció científica o professional.

El moment actual de nova ordenació del
sistema educatiu fa més necessari que pro-
fessionals de l’ensenyament obtinguin algu-
na especialització no prevista en els plans
d’estudi anteriors o bé adquireixin uns co-
neixements científics o tècnics que revertei-
xin en la millora de la seva pràctica docent.

És en aquest sentit que, tal com preveu el
Pla de formació permanent del Departament
d’Ensenyament, es volen arbitrar diverses
mesures de foment d’aquestes iniciatives
vinculades a la pràctica dels professionals del
sistema educatiu.

Una de les mesures acordades ha estat
la concessió d’ajuts per al pagament del
cost dels drets d’inscripció o matrícula als
cursos universitaris de postgrau per als
alumnes que compleixin els requisits esta-
blerts en aquesta Ordre, entre altres, l’acre-
ditació de la inscripció i assistència als es-
mentats cursos durant l’any acadèmic
1999-00.

De conformitat amb el que estableix el De-
cret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, modificat per la Llei
25/1998, de 31 de desembre, de mesures
administratives, fiscals i d’adaptació a l’eu-
ro, i per la Llei 4/2000, de 26 de maig, de
mesures fiscals i administratives;
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En ús de les facultats atribuïdes per 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 d’Or-
denació Educativa,

Ordeno:

Article 1. Convocar concurs públic per a
la concessió d’ajuts per al pagament de
drets d’inscripció o matrícula en els cursos
universitaris de postgrau per al curs acadè-
mic 1999-00 que consten a l’annex 2
d’aquesta Ordre.

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

Article 3. Aquests ajuts es lliuraran amb
càrrec al crèdit 06.02.482.02/8 del pressu-
post v igent,  per un import màxim de
25.070.000 ptes. (150.673,73 euros).

Article 4. Els ajuts esmentats no tenen ca-
ràcter recurrent.

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

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

Barcelona, 24 d’agost de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases generals

—1 Objecte
És objecte de subvenció el cost de la ma-

trícula o drets d’inscripció als cursos uni-
versitaris de postgrau que s’indiquen a l’an-
nex 2.

—2 Beneficiaris
Pot sol·licitar aquests ajuts el professorat

d’ensenyament no universitari en actiu amb
destinació en centres docents públics del

Departament d’Ensenyament, el professo-
rat de centres docents privats concertats
que estigui en nòmina de pagament dele-
gat del Departament d’Ensenyament, els
professionals dels serveis educatius del
Departament d’Ensenyament, els inspectors
d’Ensenyament, i els inspectors al servei de
l’administració educativa adscrits a llocs de
treball de la Inspecció d’Ensenyament.

—3 Informació a Internet
La informació sobre aquesta convocatò-

ria està disponible a l’adreça electrònica
http://www.xtec.es/sgfp.

—4 Criteris per a la concessió dels ajuts
4.1 Cada persona pot optar a l’ajut

només per un sol curs de postgrau.
No es podrà sol·licitar ajut per a un curs

per al qual ja va ser concedit un ajut en con-
vocatòries anteriors.

L’import màxim de l’ajut de cada curs s’in-
dica a l’annex 2 d’aquesta Ordre, i s’ha
establert segons el cost de la matrícula, de
la durada i de la temàtica del curs.

L’import de cada ajut s’establirà d’acord
amb les sol·licituds rebudes i el màxim es-
tablert. Aquest import estarà subjecte a la
corresponent retenció en concepte d’IRPF.

4.2 Quant a la temàtica, aquesta con-
vocatòria es restringeix a:

Cursos d’especialització d’educació in-
fantil i primària: educació física, educació
musical, educació infantil, pedagogia tera-
pèutica i trastorns de l’audició i llenguatge.

Cursos organitzats d’acord amb un esque-
ma bàsic de programa proposat per la Sub-
direcció General de Formació Permanent,
tenint en compte les noves necessitats del
sistema educatiu.

Cursos de direcció, gestió i organització
de centres educatius.

—5 Presentació de sol·licituds i terminis
5.1 Qui desitgi prendre part en aquesta

convocatòria ha de presentar una sol·licitud,
segons el model que es trobarà a disposi-
ció de les persones interessades a la seu
central del Departament d’Ensenyament, a
les seves delegacions territorials i a l’adre-
ça electrònica http://www.xtec.es/sgfp, la
qual s’adreçarà al director general d’Orde-
nació Educativa.

5.2 Les sol·licituds es poden presentar
a la seu central del Departament d’Ensenya-
ment, a les seves delegacions territorials o
en 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 (BOE núm. 285, de 27.11.1992),
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, des del dia següent de la data de pu-
blicació d’aquesta Ordre al DOGC, i fins al
30 de setembre de 2000.

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

5.3 A la sol·licitud, s’hi han de fer cons-
tar:

a) Les dades personals i professionals.
b) Les dades identificatives del curs per

al qual se sol·licita l’ajut.
c) Les dades bancàries, en el cas del pro-

fessorat de centres docents privats concer-

tats que estigui en nòmina de pagament
delegat del Departament d’Ensenyament.

d) Una declaració de no haver demanat
cap ajut o beca per al curs per al qual se
sol·licita l’ajut, o bé, si s’escau, declaració
dels ajuts o beques demanats o rebuts, amb
especificació del concepte pel qual s’han
rebut i de la seva quantia.

Qualsevol falsedat en les dades que es
fan constar a la sol·licitud comportarà l’ex-
clusió de la persona sol·licitant.

—6 Documentació
A la sol·licitud cal adjuntar la documenta-

ció següent:
a) Certificat de la persona que dirigeix el

curs en què s’indiqui que el sol·licitant està
inscrit al curs i hi ha assistit regularment.
També cal fer constar l’import que la perso-
na sol·licitant ha abonat en concepte de
matrícula.

b) Certificat de la direcció del centre o del
cap de la unitat respectiva en què es faci
constar que la persona sol·licitant exerceix
actualment en aquell centre o unitat. En el
cas de centres docents privats concertats
es farà constar també que la persona sol·li-
citant està en nòmina de pagament delegat
del Departament d’Ensenyament.

c) Informe valoratiu sobre el desenvolu-
pament del curs, el grau d’interès i els as-
pectes més destacats.

No s’acceptarà cap documentació que no
hagi estat lliurada conjuntament amb la
sol·licitud.

—7 Comissió de selecció
La selecció dels participants, la farà una

comissió constituïda a aquest efecte, que
estarà formada pels membres següents:

El subdirector general de Formació Per-
manent, o la persona en qui delegui, que
actuarà com a president.

La cap del Servei de Planificació i Pro-
gramació de la Subdirecció General de
Formació Permanent.

El cap del Servei d’Execució i Avaluació
de Programes de la Subdirecció General de
Formació Permanent, que actuarà 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
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

—8 Procediment de concessió dels ajuts
8.1 Transcorregut el termini de presen-

tació de sol·licituds, la comissió de selecció
farà pública als taulers d’anuncis de la seu
central del Departament d’Ensenyament i de
les seves delegacions territorials la llista
provisional de sol·licituds admeses, no ad-
meses i excloses.

Les persones interessades podran pre-
sentar reclamacions contra aquesta llista
provisional davant la comissió de selecció
durant un termini de deu dies hàbils, a
comptar des de l’endemà de la seva pu-
blicació als taulers d’anuncis esmentats.
Durant aquest mateix termini, les perso-
nes interessades podran esmenar, si s’es-
cau, els defectes en la documentació pre-
sentada.
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8.2 Les reclamacions presentades s’es-
timaran o es desestimaran en la resolució
que aprovi la llista definitiva de sol·licituds
admeses, no admeses i excloses, que es
farà pública als taulers d’anuncis de la seu
central del Departament d’Ensenyament i de
les seves delegacions territorials.

Un cop publicada aquesta llista definiti-
va, es procedirà a tramitar la corresponent
ordre de pagament.

Es consideraran estimades les sol·l i-
cituds d’ajuts no resoltes per resolució
expressa dins el termini de sis mesos a
comptar des de la data d’acabament del
termini de presentació de sol·licituds, sem-
pre i quan hi hagi suficient disponibilitat
pressupostària.

8.3 Es delega en el director general
d’Ordenació Educativa la facultat de resol-
dre aquesta convocatòria.

Contra la resolució definitiva, 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 des de l’endemà de la seva
publicació als taulers d’anuncis esmentats al
paràgraf anterior, de conformitat al que dis-
posa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potes-
tativament recurs de reposició, previ al
recurs contenciós administratiu, davant la
consellera d’Ensenyament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació als taulers d’anuncis de la seu
central del Departament d’Ensenyament i
de les seves delegacions territorials, se-
gons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que consi-
derin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

—9 Obligacions dels beneficiaris
9.1 Els beneficiaris dels ajuts objecte

d’aquesta convocatòria estaran obligats a
facilitar tota la informació que els sigui re-
querida pels òrgans de control de l’Admi-
nistració.

9.2 L’aplicació dels fons percebuts per
al compliment de la finalitat subvencionada
es justificarà mitjançant l’aportació dels do-
cuments a) i b) esmentats a la base 6 de
l’annex 1 d’aquesta Ordre.

9.3 La inexactitud de les dades aporta-
des o l’incompliment per part del benefici-
ari de les obligacions que es derivin de la
concessió de l’ajut, podrà donar lloc a la
revocació de l’import atorgat.

ANNEX 2

Cursos universitaris de postgrau

Universitat de Barcelona

—1 Direcció i gestió de centres educatius.
1r curs. Departament de Didàctica i Orga-
nització Escolar.

Ajut: 45.600 ptes. (274,06 euros).

—2 Direcció i gestió de centres educatius.
2n curs. Departament de Didàctica i Orga-
nització Escolar.

Ajut: 54.000 ptes. (324,55 euros).

—3 Especialistes en pertorbacions del
llenguatge i l’audició. Logopèdia. 1r curs.
Departament de Psicologia Bàsica.

Ajut: 60.000 ptes. (360,61 euros).

—4 Especialistes en pertorbacions del
llenguatge i l’audició. Logopèdia. 2n curs.
Departament de Psicologia Bàsica.

Ajut: 60.000 ptes. (360,61 euros).

—5 Formació en educació en valors. Ins-
titut de Ciències de l’Educació.

Ajut: 36.000 ptes. (216,36 euros).

Universitat Autònoma de Barcelona

—6 Especialistes en pertorbacions del
llenguatge i l’audició. Logopèdia. 1r curs.
Departament de Psicologia de l’Educació.

Ajut: 60.000 ptes. (360,61 euros).

—7 Especialistes en pertorbacions del
llenguatge i l’audició. Logopèdia 2n curs.
Departament de Psicologia de l’Educació.

Ajut: 60.000 ptes. (360,61 euros).

—8 Patologia del llenguatge. 1r curs. De-
partament de Medicina.

Ajut: 40.000 ptes. (240,40 euros).

—9 Patologia del llenguatge. 2n curs. De-
partament de Medicina.

Ajut: 40.000 ptes. (240,40 euros).

—10 Patologia del llenguatge. 3r curs. De-
partament de Medicina.

Ajut: 40.000 ptes. (240,40 euros).

—11 Direcció de centres educatius. De-
partament de Pedagogia Aplicada.

Ajut: 48.000 ptes. (288,49 euros).

Universitat Politècnica de Catalunya

—12 Formació de professors de tecnolo-
gia. Unitat de Formació de Formadors.

Ajut: 70.000 ptes. (420,71 euros).

Universitat de Girona

—13 Audició i llenguatge. 2n curs. Depar-
tament de Pedagogia.

Ajut: 60.000 ptes. (360,61 euros).

—14 Pedagogia terapèutica. 2n curs. De-
partament de Pedagogia i Psicologia.

Ajut: 64.800 ptes. (389,46 euros).

—15 Atenció a la diversitat a l’ESO. De-
partament de Pedagogia i Psicologia.

Ajut: 36.000 ptes. (216,36 euros).

Universitat Ramon Llull

—16 Educació infantil. 1r i 2n curs. Facul-
tat de Psicologia i Ciències de l’Educació.
Blanquerna.

Ajut: 120.000 ptes. (721,21 euros).

—17 Educació física. 1r i 2n curs. Facul-
tat de Psicologia i Ciències de l’Educació.
Blanquerna.

Ajut: 120.000 ptes. (721,21 euros).

—18 Educació especial. 1r i 2n curs. Fa-
cultat de Psicologia i Ciències de l’Educa-
ció. Blanquerna.

Ajut: 129.600 ptes. (778,91 euros).

—19 Llengües estrangeres. Anglès. 1r i 2n
curs. Facultat de Psicologia i Ciències de
l’Educació. Blanquerna.

Ajut: 120.000 ptes. (721,21 euros).

—20 Educació infantil. 1r curs. Facultat de
Psicologia i Ciències de l’Educació. Blan-
querna.

Ajut: 60.000 ptes. (360,61 euros).

—21 Educació física. 1r curs. Facultat de
Psicologia i Ciències de l’Educació. Blan-
querna.

Ajut: 60.000 ptes. (360,61 euros).

—22 Educació especial. 1r curs. Facultat
de Psicologia i Ciències de l’Educació. Blan-
querna.

Ajut: 64.800 ptes. (389,46 euros).

—23 Llengües estrangeres. Anglès. 1r
curs. Facultat de Psicologia i Ciències de
l’Educació. Blanquerna.

Ajut: 60.000 ptes. (360,61 euros).

—24 Educació musical. 1r curs. Facultat
de Psicologia i Ciències de l’Educació. Blan-
querna.

Ajut: 64.800 ptes. (389,46 euros).

(00.217.079)

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2000, per
la qual s’autoritzen plans estratègics dels
centres docents de Catalunya sostinguts
amb fons públics, per al període 2000-2004.

El Departament d’Ensenyament ha iniciat,
a través del programa 2000-2004, un seguit
d’actuacions destinades a la millora del sis-
tema educatiu, l’objectiu prioritari de les quals
és garantir, per a tot a l’alumnat, l’assoliment
de les competències bàsiques que els per-
meti progressar de manera autònoma i d’in-
tegrar-se socialment i laboralment.

Per a la consecució d’aquest objectiu,
entre d’altres mesures, els centres docents
sostinguts amb fons públics, que impartei-
xen estudis corresponents a l’ensenyament
obligatori poden elaborar plans estratègics
per al període 2000-2004.

El pla estratègic defineix uns objectius, la
peculiaritat dels quals pot implicar la intro-
ducció de mesures singulars pel que fa a
l’organització del centre i a la disposició dels
recursos. També estableix els procediments
per a aconseguir-los prenent com a referèn-
cia principal la realitat del centre, incidint en
l’organització i en l’adaptació del currículum,
i concreta les mesures de seguiment i d’ava-
luació.

Per tot l’esmentat, i d’acord amb el que
preveuen les resolucions de 18 de maig de
2000 que donen instruccions per a l’orga-
nització i el funcionament dels centres do-
cents d’educació infantil i primària, i d’edu-
cació secundària de Catalunya per al curs
2000-2001, i a proposta de la delegació
territorial corresponent,

Resolc:

—1 Autoritzar per al període 2000-2004
el pla estratègic dels centres docents deta-
llats a l’annex.
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—2 Per a l’assoliment dels objectius de
cada pla pot adoptar-se alguna o algunes
de les mesures següents:

Organització particular del currículum.
Adaptacions en el marc del reglament

orgànic.
Pla específic de centre per a la formació

del professorat.
Assignació singular dels recursos humans

i materials.

—3 Les direccions generals determinaran,
en funció del pla estratègic, quines de les
anteriors mesures s’apliquen a cada centre
concret.

—4 La Direcció General d’Ordenació Edu-
cativa, la Subdirecció General de la Inspec-
ció i les Delegacions Territorials faran, en
l’àmbit de les seves competències, el se-
guiment de l’aplicació dels plans estratègics.

Barcelona, 10 de juliol de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

ANNEX

Delegació territorial a Barcelona ciutat

Centres públics d’educació infantil i primària

Codi: 08001820
Nom: CEIP Milà i Fontanals
Població: Barcelona
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.

L’educació intercultural per mitjà de les
àrees artístiques, el tractament de la llen-
gua i la coordinació.

Codi: 08001868
Nom: CEIP Rubén Darío
Població: Barcelona
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.

Actuacions adreçades a atendre alumnes
amb problemes greus de conducta.

Codi: 08001790
Nom: CEIP Pere Vila
Població: Barcelona
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.

Educació amb valors i atenció a la diver-
sitat.

Codi: 08001789
Nom: CEIP Cervantes
Població: Barcelona
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.

Projecte d’atenció a la diversitat multicul-
tural.

Codi: 08001819
Nom: CEIP Collaso i Gil
Població: Barcelona
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.

Aprendre a conviure.

Codi: 08001856
Nom: CEIP Drassanes
Població: Barcelona
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.

Estratègies metodològiques adequades a
la realitat plurilingüe i multicultural.

Codi: 08001601
Nom: CEIP Parc Ciutadella
Població: Barcelona
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.

Diversificació de recursos i estratègies per
facilitar l’aprenentatge.

Codi: 08001595
Nom: CEIP Baixeras
Població: Barcelona
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.

Atenció a la diversitat i foment de les
habilitats socials i autonomia personal.

Codi: 08037814
Nom: CEIP Alexandre Galí
Població: Barcelona
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.

Pla d’atenció a la diversitat en condici-
ons difícils.

Codi: 08054903
Nom: CEIP Mediterrània
Població: Barcelona
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.

Pla d’atenció a la diversitat en condici-
ons desfavorides.

Codi: 08001832
Nom: CEIP Castella
Població: Barcelona
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.

El joc multicultural i altres estratègies.

Codi: 08043802
Nom: CEIP Costa i Llobera
Població: Barcelona
Pla: integració de la gestió i de l’organitza-
ció de l’etapa primària i secundària.

La coordinació primària i l’ESO.

Codi: 08002320
Nom: CEIP Ciutat Comtal
Població: Barcelona
Pla: reforç dels aprenentatges bàsics en el
context de multiculturalitat.

Codi: 08002599
Nom: CEIP Eduard Marquina
Població: Barcelona
Pla: escola i dificultat social externa, avui.

Codi: 08013081
Nom: CEIP Coves d’en Cimany
Població: Barcelona
Pla: adequació i coneixement de l’entorn
natural de l’escola.

Codi: 08002459
Nom: Elisenda de Montcada
Població: Barcelona
Pla: acollida a la diversitat des de projectes
variats.

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 08052581
Nom: IES Tarradell
Població: Barcelona
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.

Diferents projectes de millora de l’acció
docent.

Codi: 08013196
Nom: IES Milà i Fontanals
Població: Barcelona
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.

Diversos projectes per atendre la diversi-
tat.

Codi: 08013238
Nom: IES Verdaguer
Població: Barcelona
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.

El procés educatiu per a l’adquisició d’ha-
bilitats tècniques i comunicatives.

Codi: 08052839
Nom: IES Consell de Cent
Població: Barcelona
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.

Tractament de l’alumnat amb adaptaci-
ons curriculars.

Codi: 08052608
Nom: IES Pau Claris
Població: Barcelona
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.

Estratègies organitzatives per atendre la
diversitat.

Codi: 08034576
Nom: IES Salvat Papasseit
Població: Barcelona
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.

Pla per a la millora dels aprenentatges
específics i la convivència.

Codi: 08013111
Nom: IES Jaume Balmes
Població: Barcelona
Pla: preparació a l’ESO per orientar cap al
batxillerat.

Codi: 08013470
Nom: IES Barri Besòs
Població: Barcelona
Pla: tecnologia de la informació.

Codi: 08052748
Nom: IES Roger de Flor
Població: Barcelona
Pla: projecte d’acció especial.

Codi: 08035167
Nom: IES Barcelona-Congrés
Població: Barcelona
Pla: atenció a la diversitat des de diversos
àmbits.

Codi: 08013214
Nom: IES Narcís Monturiol
Població: Barcelona
Pla: tractament de la diversitat globalment.

Codi: 08002678
Nom: IES Ausias March
Població: Barcelona
Pla: segona llengua estrangera.

Codi: 08054228
Nom: IES Joan Fuster
Població: Barcelona
Pla: la integració dels alumnes deficients
auditius en el marc de coordinació primària
i secundària.

Codi: 08034564
Nom: IES Les Corts
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Població: Barcelona
Pla: la diversitat tot assegurant una potent
preparació acadèmica.

Codi: 08013101
Nom: IES Joan d’Àustria
Població: Barcelona
Pla: projecte pedagògic de tractament de
llengües.

Codi: 08044065
Nom: Galileo Galilei
Població: Barcelona
Pla: l’anglès com a segona llengua.

Codi: 08045513
Nom: IES Flos i Calcat
Població: Barcelona
Pla: optimitzar l’aprenentatge de l’alumnat
mitjançant diversos projectes.

Codi: 08013275
Nom: IES Escola del Treball
Població: Barcelona
Pla: estratègies de qualitat i millora contí-
nua.

Codi: 08035039
Nom: IES Bonanova
Població: Barcelona
Pla: estratègies de qualitat i millora contí-
nua.

Delegació territorial a Barcelona comarques

Centres públics d’ensenyament infantil i
primari

Codi: 08017232
Nom: ZER Bages
Població: Fonollosa
Pla: una nova organització del treball diari.

Codi: 08020061
Nom: CEIP Renaixença
Població: Manresa
Pla: connecta, art i aprenentatge.

Codi: 08044296
Nom: CEIP Salvador Espriu
Població: Badalona
Pla: llegir, entendre, parlar, escriure i..., el
repte de la comunicació al segle XXI.

Codi: 08019216
Nom: CEIP Busquets i Punset
Població: L’Hospitalet de Llobregat
Pla: noves tecnologies al currículum.

Codi: 08033997
Nom: CEIP Primavera
Població: Santa Coloma de Gramenet
Pla: la ràdio, un mitjà per treballar: llengua
oral, habilitats socials.

Codi: 08020905
Nom: CEIP Mare de Déu del Pilar
Població: Mataró
Pla: pla de millora de la qualitat a l’escola;
relació família/entorn.

Codi: 08023335
Nom: CEIP Mare de Déu de Montserrat
Població: Premià de Mar
Pla: escola integradora: l’atenció a la diver-
sitat.

Codi: 08030510
Nom: CEIP Doctor Fortià i Solà
Població: Torelló
Pla: l’escola efectiva per a tots els alumnes.

Codi: 08025320
Nom: CEIP La Monjoia
Població: Sant Bertomeu del Grau
Pla: educació integral.

Codi: 08030832
Nom: CEIP Montseny
Població: Vic
Pla: diversitat cultural i social.

Codi: 08017712
Nom: CEIP Ferrer i Guàrdia
Població: Granollers
Pla: el treball intercíclic a través dels tallers.

Codi: 08015107
Nom: ZER Moianès
Població: Calders
Pla: les comunitats d’aprenentatge.

Centres privats concertats d’educació infan-
til i primària

Codi: 08030881
Nom: Santa Catalina
Població: Vic
Pla: escolarització, integració social i com-
petències bàsiques.

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 08046736
Nom: IES Milà i Fontanals
Població: Vilafranca del Penedès
Pla: millora dels plans d’acollida i de les
estratègies d’integració.

Codi: 08042019
Nom: IES Badalona VII
Població: Badalona
Pla: la comunicació i l’expressió oral i escri-
ta en l’ensenyament i l’aprenentatge.

Codi: 08052918
Nom: IES Bisbe Berenguer
Població: L’Hospitalet de Llobregat
Pla: l’ensenyament i l’aprenentatge: el grup
i la persona.

Codi: 08052921
Nom: IES Eugeni d’Ors
Població: L’Hospitalet de Llobregat
Pla: l’autoavaluació i la millora en el centre
i la seva difusió externa.

Codi: 08052891
Nom: IES Alt Berguedà
Població: Bagà
Pla: ús i aplicació de les noves tecnologies
de la informació per a l’assoliment de les
competències bàsiques.

Codi: 08043981
Nom: IES J. Ramon Benaprès
Població: Sitges
Pla: integració dels cicles formatius d’Hote-
leria a l’IES i organització específica del
nostre centre.

Codi: 08052876
Nom: IES Argentona
Població: Argentona
Pla: pla per a la millora de l’atenció a la
diversitat i la integració social de l’alumnat.

Codi: 08021260
Nom: IES Alexandre Satorras
Població: Mataró
Pla: reforç i assegurament de les compe-
tències bàsiques amb estratègies d’atenció
a la diversitat.

Codi: 08058404
Nom: IES de Torelló
Població: Torelló
Pla: organització, currículum i reforç de les
competències bàsiques.

Codi: 08017931
Nom: IES Antoni Cumella
Població: Granollers
Pla: la millora i la qualitat en el primer cicle.

Codi: 08035362
Nom: IES Alt Penedès
Població: Vilafranca del Penedès
Pla: estratègies de qualitat i millora contí-
nua.

Codi: 08035313
Nom: IES Quercus
Població: Sant Joan de Vilatorrada
Pla: estratègies de qualitat i millora contí-
nua.

Delegació territorial al Baix Llobregat-Anoia

Centres públics d’educació infantil i primà-
ria

Codi: 08023074
Nom: CEIP Sant Cosme i Sant Damià
Població: El Prat de Llobregat
Pla: reforç i assegurament de les compe-
tències bàsiques amb estratègies d’atenció
a la diversitat i d’integració; col˙laboració
amb la Universitat de Barcelona.

Codi: 08031198
Nom: CEIP Dr. Fleming
Població: Viladecans
Pla: reforç i assegurament de les compe-
tències bàsiques amb estratègies d’atenció
a la diversitat i d’integració.

Codi: 08042834
Nom: CEIP Can Palmer
Població: Viladecans
Pla: reforç i assegurament de les compe-
tències bàsiques amb estratègies d’atenció
a la diversitat i d’integració d’alumnes amb
necessitats educatives especials.

Codi: 08015855
Nom: CEIP Vista Alegre
Població: Castelldefels
Pla: reforç i assegurament de les compe-
tències bàsiques amb estratègies d’atenció
a la diversitat i d’integració.

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 08041374
Nom: IES La Mallola
Població: Esplugues de Llobregat
Pla: ús i aplicació de les noves tecnologies
en les estratègies d’adquisició de les com-
petències bàsiques a l’ensenyament secun-
dari obligatori.

Codi: 08053303
Nom: IES Trueta
Població: El Prat de Llobregat
Pla: reforç i assegurament de les compe-
tències bàsiques amb estratègies d’atenció
a la diversitat i d’integració.

Codi: 08053364
Nom: IES Josep Mestres Busquets
Població: Viladecans
Pla: reforç i assegurament de les compe-
tències bàsiques amb estratègies d’atenció
a la diversitat i d’integració.
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Codi: 08021430
Nom: IES Lluís de Requesens
Població: Molins de Rei
Pla: extensió de l’aprenentatge i l’ús de les
llengües estrangeres a l’ensenyament se-
cundari obligatori i programes europeus.

Seccions d’ensenyament secundari

Codi: 08046657
Nom: SES Joaquim Blume
Població: Esplugues de Llobregat
Pla: integració de l’activitat esportiva inten-
siva i currículum general a l’ensenyament
secundari.

Delegació territorial al Vallès Occidental

Centres públics d’educació infantil i primària

Codi: 08039896
Nom: CEIP Escola Bellaterra
Població: Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)
Pla: ús de les noves tecnologies.

Codi: 08030224
Nom: CEIP Antoni Ubach
Població: Terrassa
Pla: l’atenció a la diversitat.

Codi: 08029362
Nom: CEIP Germans Amat
Població: Terrassa
Pla: l’atenció a la diversitat.

Codi: 08024820
Nom: CEIP Pau Casals
Població: Sabadell
Pla: el tractament de la diversitat i l’atenció
als alumnes amb necessitats educatives
especials.

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 08042020
Nom: IES Vallès
Població: Sabadell
Pla: estratègies organitzatives i d’atenció i
seguiment de l’alumnat per a l’assoliment
de les competències bàsiques.

Codi: 08053236
Nom: IES Rovira i Fons
Població: Santa Perpètua de Mogoda
Pla: necessitats d’inversió i desplegament
curricular.

Codi: 08030339
Nom: IES de Terrassa
Població: Terrassa
Pla: estratègies de qualitat i millora contínua.

Codi: 08024893
Nom: IES Castellarnau
Població: Sabadell
Pla: estratègies de qualitat i millora contínua.

Seccions d’ensenyament secundari

Codi: 08046694
Nom: SES Centre Alt Rendiment
Població: Sant Cugat del Vallès
Pla: integració de l’activitat esportiva inten-
siva i currículum general a l’ensenyament
secundari.

Delegació territorial a Girona

Centres públics d’educació infantil i primària

Codi: 17001425
Nom: CEIP Eiximenis

Població: Girona
Pla: estratègies organitzatives, d’atenció i
seguiment de l’alumnat per a l’assoliment
de les competències bàsiques.

Codi: 17001449
Nom: CEIP Annex - Joan Puigbert
Població: Girona
Pla: estratègies organitzatives, d’atenció i
seguiment de l’alumnat per a l’assoliment
de les competències bàsiques.

Codi: 17004347
Nom: CEIP Font de la Pólvora
Població: Girona
Pla: reforç de les competències bàsiques
amb estratègies d’atenció a la diversitat i
d’integració.

Codi: 17004335
Nom: CEIP Santa Eugènia
Població: Girona
Pla: millora de les estratègies d’integració i
dels plans d’acollida.

Codi: 17001954
Nom: CEIP Vila-roja
Població: Girona
Pla: reforç de les competències bàsiques
amb estratègies d’atenció a la diversitat i
d’integració.

Centres públics d’educació especial

Codi: 17001693
Nom: CEE Font de l’Abella
Població: Girona
Pla: estratègies d’atenció a alumnes amb
necessitats educatives especials derivades
de disminucions relacionades amb la psicosi
i l’autisme.

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 17006708
Nom: IES Celrà
Població: Celrà
Pla: estratègies organitzatives i d’atenció i
seguiment de l’alumnat per a l’assoliment
de les competències bàsiques.

Codi: 17002399
Nom: IES La Garrotxa
Població: Olot
Pla: estratègies de qualitat i millora contínua.

Codi: 17004499
Nom: IES Narcís Xifra i Mastmijà
Població: Girona
Pla: estratègies de qualitat i millora contínua.

Delegació territorial a Lleida

Centres públics d’ensenyament infantil i
primari

Codi: 25002003
Nom: CEIP Santa Maria de Gardeny
Població: Lleida
Pla: agrupacions flexibles i hàbits.

Codi: 25006197
Nom: CEIP Terres de Ponent
Població: Lleida
Pla: projecció externa: donem-nos a conèi-
xer.

Codi:25005430
Nom: CEIP Joan XXIII
Població: Lleida
Pla: atenció a la diversitat i noves tecnolo-
gies.

Codi: 25002064
Nom: CEIP Camps Elisis
Població: Lleida
Pla: lectura i escriptura i coneixement de l’entorn.

Codi: 25002106
Nom: CEIP Pardinyes
Població: Lleida
Pla: capacitats bàsiques i àrees instrumentals.

Codi: 25000781
Nom: CEIP Àngel Guimerà
Població: Balaguer
Pla: millora d’hàbits i tecnologia de la infor-
mació.

Institut d’ensenyament secundari

Codi: 25006771
Nom: IES Ronda
Població: Lleida
Pla: tecnologia de la informació i la comuni-
cació per potenciar la igualtat d’oportunitats.

Delegació territorial a Tarragona

Centres públics d’ensenyament infantil i
primària

Codi: 43001671
Nom: CEIP Joan Miró
Població: Mont-roig del Camp
Pla: atenció a la diversitat: alumnes estran-
gers i alumnes d’incorporació tardana.

Codi: 43000263
Nom: CEIP Sant Jordi
Població: L’Ametlla de Mar
Pla: seguiment i avaluació de l’alumnat en
relació amb les competències bàsiques.

Centres privats concertats

Codi: 43003112
Nom: Col·legi Sant Rafael
Població: La Selva del Camp
Pla: atenció a la diversitat dels alumnes amb
necessitats educatives especials.

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 43007661
Nom: IES Ramon de la Torre
Població: Torredembarra
Pla: estratègies organitzatives i d’atenció i
seguiment de l’alumnat per a l’assoliment
de les competències bàsiques.

Codi: 43007166
Nom: IES Lluís Domènech i Montaner
Població: Reus
Pla: potenciació de la tecnologia de la infor-
mació i de la comunicació.

Codi: 43006101
Nom: IES Montsià
Població: Amposta
Pla: estratègies de qualitat i millora contínua.

Codi: 43004441
Nom: IES L’Ebre
Població: Tortosa
Pla: estratègies de qualitat i millora contínua.

Codi: 43007038
Nom: IES Escola d’Hoteleria i Turisme
Població: Cambrils
Pla: estratègies de qualitat i millora contínua.

Codi: 43003653
Nom: IES Comte de Rius
Població: Tarragona
Pla: estratègies de qualitat i millora contínua.


