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DECRET 334/2000, de 24 d’octubre, pel
qual es crea un institut d’educació secun-
daria a la Pobla de Segur.

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.
Això possibilita una millor resposta a les
necessitats educatives.

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’educa-
ció, a proposta de la consellera d’Ensenya-
ment i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic. Crear un institut d’educació
secundaria a la Pobla de Segur, amb núme-
ro de codi 25008352, ubicat a l’av. Catalu-
nya, 22, de la Pobla de Segur (Pallars Jus-
sà), el funcionament del qual s’adequarà al
que estableix el Decret 199/1996, de 12 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament orgà-
nic dels centres docents públics que impar-
teixen educació secundària i formació pro-
fessional de grau superior, i a la resta de
normativa legal o reglamentària aplicable.

DISPOSICIÓ FINAL

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

Barcelona, 24 d’octubre de 2000

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.283.043)

RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2000, per
la qual s’autoritza l’obertura del centre do-
cent privat Montessori, de Cambrils.

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

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

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Montessori, de Cambrils, en els ter-

mes que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta Resolució.

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

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

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

Tarragona, 17 d’octubre 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 Baix Camp

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Cambrils.
Localitat: Cambrils.
Núm. de codi: 43009631.
Denominació: Montessori.
Adreça: c. Belgrad, cantonada c. Pisa, illa
E, polígon núm. 15.
Titular: M. Sori Escola, SA.
NIF: A43569888.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Montessori, amb efectes a partir del
curs 2000-2001.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil:
Educació infantil primer cicle: 3 unitats de

primer cicle, amb capacitat per a 41 llocs
escolars.

Educació infantil segon cicle: 3 unitats de
segon cicle, amb capacitat per a 45 llocs
escolars.

(00.279.040)

RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Parc Estudi, de Granollers.

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

Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent pr ivat  Parc Estudi ,  de
Granollers, en petició d’autorització d’ober-
tura del cicle formatiu de grau mitjà d’estè-
tica personal decorativa, 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; 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 des-
pleguen determinats aspectes de l’ordena-
ció de la formació professional a l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat Parc
Estudi, de Granollers, per autorització d’ober-
tura del cicle formatiu de grau mitjà d’estètica
personal decorativa, en els termes que s’es-
pecifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 18 d’octubre de 2000

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

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

ANNEX

Comarca del Vallès Oriental

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Granollers.
Localitat: Granollers.
Núm. de codi: 08044788.
Denominació: Parc Estudi.
Adreça: c. Josep Umbert, 38-40.
Titular: Centre de Formació de Perruqueria
i Estètica Parc Estudi, SL.
NIF: B61539979.

S’autoritza l’obertura del cicle formatiu de
grau mitjà d’estètica personal decorativa,
amb efectes des de l’inici del curs 2000-
2001.
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Composició del centre a l’inici del curs
2000-2001
Autorització d’obertura:

Formació professional de grau mitjà:
Família d’imatge personal:
Cicle formatiu de perruqueria 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’estètica personal deco-
rativa amb 1 grup, amb capacitat per a 20
llocs escolars. En cap cas un grup no supe-
rarà els 20 llocs escolars.

(00.279.038)

RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Loreto-Abad Oliba, 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 Loreto-Abad Oliba, de
Barcelona, en petició de reducció d’unitats
de l’etapa d’educació secundària obligatò-
ria i obertura 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’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Loreto-Abad Oliba, de Barcelona, per reduc-
ció d’unitats de l’etapa d’educació secun-
dària obligatòria i obertura dels ensenya-
ments de batxillerat, en els termes que s’es-
pecifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 23 d’octubre 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: 08004559.
Denominació: Loreto-Abad Oliba.
Adreça: av. Pearson, 22-26.
Titular: Fundació Abad Oliba.
NIF: G08716128.

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

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de batxillerat amb 2 unitats de la modalitat
d’humanitats i ciències socials amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars, 2 unitats de la
modalitat de ciències de la naturalesa i de
la salut amb capacitat per a 70 llocs esco-
lars i 2 unitats de la modalitat de tecnologia
amb capacitat per a 70 llocs escolars, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2000-01.
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: 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.

Batxi l lerat: 2 unitats de la modalitat
d’humanitats i ciències socials amb capa-
citat 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 tec-
nologia amb capacitat per a 70 llocs es-
colars.

(00.294.039)

DECRET 344/2000, de 24 d’octubre, de
cessament i nomenament d’un membre del
Consell Escolar de Catalunya.

D’acord amb el que estableix l’article 6
de la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels
consells escolars, a sol·licitud de l’Associ-
ació professional Serveis Educatius de
Catalunya, cal procedir al cessament i no-
menament d’un membre del Consell Esco-
lar de Catalunya, del sector assenyalat a
l’article 4.1.e).

En virtut d’això, de conformitat amb el que
preveu l’article 5 de l’esmentada Llei 25/
1985, de 10 de desembre, a proposta de la
consellera d’Ensenyament i amb l’acord
previ del Govern,

Decreto:

Article 1. El senyor Antoni Manyé i Martínez
cessa com a membre del Consell Escolar
de Catalunya, en representació del sector
titulars de centres privats.

Article 2. Nomenar membre del Consell Es-
colar de Catalunya, en representació del
sector titulars de centres privats, el senyor
Juan José Albericio i Huerta, fins al 29 de
març de 2003.

Barcelona, 24 d’octubre de 2000

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.293.002)

DECRET 345/2000, de 24 d’octubre, de
cessament i nomenament de membres del
Consell Escolar de Catalunya.

D’acord amb el que estableixen els arti-
cles 4.1.a), 4.1.d), 4.1.f) i 6 de la Llei 25/
1985, de 10 de desembre, dels consells
escolars, a sol·licitud de la Comissió Obre-
ra Nacional de Catalunya, cal procedir al
cessament i nomenament de membres del
Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d’això, de conformitat amb el que
preveu l’article 5 de la Llei 25/1985, de 10 de
desembre, a proposta de la consellera d’En-
senyament i amb l’acord previ del Govern,

Decreto:

Article 1. El senyor Joan Carles Gallego
Herrera, en representació del sector dels pro-
fessors dels nivells educatius d’àmbit no
universitari, la senyora Anna López Fernán-
dez, en representació del sector de personal
d’administració i serveis dels centres do-
cents, i el senyor Jordi Gutiérrez Suárez i la
senyora Luz Hernández Jabardo, en repre-
sentació del sector de centrals i organitzaci-
ons sindicals, cessen com a membres del
Consell Escolar de Catalunya, tots ells amb
efectes del 24 d’octubre de 2000.

Article 2. Nomenar membres del Consell
Escolar de Catalunya la senyora Teresa
Núñez de Arenas Castells, en representa-
ció del sector del professorat dels nivells
educatius d’àmbit no universitari, amb efec-
tes des del 24 d’octubre de 2000 i fins al 30
d’abril de 2001; la senyora Josefina Pujol
Pardo, en representació del sector de per-
sonal d’administració i serveis dels centres
docents, amb efectes des del 24 d’octubre
de 2000 i fins al 30 d’abril de 2001; el se-
nyor Llorenç Serrano Gimènez, en represen-
tació del sector de centrals i organitzacions
sindicals, amb efectes des del 24 d’octubre
de 2000 i fins a l’1 de maig de 2001, i el
senyor Joan Carles Gallego Herrera, en re-
presentació del sector de centrals i organit-
zacions sindicals, amb efectes des del 24
d’octubre de 2000 i fins al 30 d’abril de 2001

Barcelona, 24 d’octubre de 2000

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.293.027)
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DECRET 346/2000, de 24 d’octubre, de
cessament del senyor Pere Solà i Montserrat
com a director general d’Ordenació Educa-
tiva del Departament d’Ensenyament.

De conformitat amb el que estableix l’arti-
cle 71.g) de la Llei 3/1982, de 25 de març, del
Parlament, del President i del Consell Execu-
tiu de la Generalitat, a proposta de la conse-
llera d’Ensenyament i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic. El senyor Pere Solà i Montserrat
cessa com a director general d’Ordenació
Educativa del Departament d’Ensenyament,
amb efectes del dia 10 d’octubre de 2000.

Barcelona, 24 d’octubre de 2000

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.287.008)

DECRET 347/2000, de 24 d’octubre, de
nomenament del senyor Pere Solà i Mont-
serrat com a director general d’Ordenació i
Innovació Educativa del Departament d’En-
senyament.

De conformitat amb el que estableix l’ar-
ticle 71.g) de la Llei 3/1982, de 25 de març,
del Parlament, del President i del Consell
Executiu de la Generalitat, a proposta de la
consellera d’Ensenyament i d’acord amb el
Govern,

Decreto:

Article únic. Nomenar el senyor Pere Solà
i Montserrat director general d’Ordenació i
Innovació Educativa del Departament d’En-
senyament, amb efectes del dia 11 d’octu-
bre de 2000, amb les obligacions i els drets
inherents al càrrec.

Barcelona, 24 d’octubre de 2000

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.287.010)

DECRET 348/2000, de 24 d’octubre, de
cessament de la senyora Maria Rosa For-
tuny i Torruella com a directora general de
Promoció Educativa del Departament d’En-
senyament.

De conformitat amb el que estableix l’arti-
cle 71.g) de la Llei 3/1982, de 25 de març, del
Parlament, del President i del Consell Execu-
tiu de la Generalitat, a proposta de la conse-
llera d’Ensenyament i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic. La senyora Maria Rosa For-
tuny i Torruella cessa com a directora gene-
ral de Promoció Educativa del Departament
d’Ensenyament, amb efectes del dia 10
d’octubre de 2000.

Barcelona, 24 d’octubre de 2000

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.287.003)

DECRET 349/2000, de 24 d’octubre, de
nomenament de la senyora Maria Rosa
Fortuny i Torruella com a directora general
de Formació Professional del Departament
d’Ensenyament.

De conformitat amb el que estableix l’ar-
ticle 71.g) de la Llei 3/1982, de 25 de març,
del Parlament, del President i del Consell
Executiu de la Generalitat, a proposta de la
consellera d’Ensenyament i d’acord amb el
Govern,

Decreto:

Article únic. Nomenar la senyora Maria
Rosa Fortuny i Torruella directora general de
Formació Professional del Departament
d’Ensenyament, amb efectes del dia 11
d’octubre de 2000, amb les obligacions i els
drets inherents al càrrec.

Barcelona, 24 d’octubre de 2000

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.287.006)

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

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

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

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

c) Número d’expedient: 1436/00.

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

habilitació de l’edifici annex a l’edifici seu
dels Serveis Centrals del Departament d’En-
senyament, a la Via Augusta, 202-226, de
Barcelona.

b) Termini d’execució: 11 mesos des de
la data de comprovació de replanteig.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 99.980.000 ptes., equivalent

a 600.891,90 euros (IVA inclòs), desglossat
en les següents anualitats.

Any 2000: 1.000.000 de ptes.
Any 2001: 98.980.000 ptes.

—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: 4 % de l’import d’adjudicació.

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

categoria D.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:

http://www.gencat.es/ense/ense_lici.html.
g) Data límit d’obtenció de documents i

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En el cas que es presentin proposicions
per correu, es comunicarà oportunament als
interessats la data d’obertura de les propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.
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—10 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 30 d’octubre de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.301.018)

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2000,
per la qual s’aprova la disminució del nom-
bre d’unitats concertades del centre docent
privat Sagrada Família-Horta, de Barcelona.

Per la Resolució de 5 de març de 1999
(DOGC núm. 2845, d’11.3.1999) es va apro-
var el concert educatiu del centre docent
privat Sagrada Família-Horta, de Barcelona,
per a 30 unitats d’educació primària.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
Resolució del director general de Centres
Docents de 2 de maig de 2000, en aplica-
ció de la normativa esmentada, amb la fina-
litat de disminuir el nombre d’unitats con-
certades al centre Sagrada Família-Horta,
de Barcelona, s’ha comprovat que el nom-
bre d’alumnes resultant del procés de ma-
triculació no justifica el manteniment del
concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Sagrada
Família-Horta, de Barcelona, per disminu-
ció d’unitats concertades en el nivell d’edu-
cació primària, atès que el nombre d’alum-
nes resultant del procés de matriculació no
justifica el manteniment del concert.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies
necessàries per a la formalització de la
modificació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2000-2001
i s’inscriurà al Registre 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 conten-
ciós 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, d’acord amb 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, 27 de setembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Comarca: Barcelonès.
Codi: 08010432.
Denominació: Sagrada Família-Horta.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu: educació primària.
Unitats disminuïdes: 1 unitat.
Concert resultant: 29 unitats.

(00.285.082)

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2000,
per la qual s’aprova la disminució del nom-
bre d’unitats concertades del centre docent
privat La Salle Comtal, de Barcelona.

Per la Resolució de 5 de març de 1999
(DOGC núm. 2845, d’11.3.1999) es va apro-
var el concert educatiu del centre docent privat
La Salle Comtal, de Barcelona, per a 12 uni-
tats d’educació secundària obligatòria.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
Resolució del director general de Centres
Docents de 24 d’agost de 2000, en aplica-
ció de la normativa esmentada, amb la fina-
litat de disminuir el nombre d’unitats con-

certades al centre La Salle Comtal, de
Barcelona, s’ha comprovat que el nombre
d’alumnes resultant del procés de matricu-
lació no justifica el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat La Salle
Comtal, de Barcelona, per disminució d’uni-
tats concertades en el nivell d’educació se-
cundària obligatòria, atès que el nombre
d’alumnes resultant del procés de matricu-
lació no justifica el manteniment del concert.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies
necessàries per a la formalització de la
modificació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2000-2001
i s’inscriurà al Registre 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 contenci-
ós administratiu, davant l’òrgan que va dic-
tar l’acte, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
d’acord amb el que disposen els articles 116
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, o qualsevol altre recurs que con-
siderin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 27 de setembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Comarca: Barcelonès.
Codi: 08005102.
Denominació: La Salle Comtal.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu: educació secundària obliga-
tòria.
Unitats disminuïdes:

1 unitat de primer curs de primer cicle.
Concert resultant:
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2 unitats de primer curs de primer cicle.
3 unitats se segon curs de primer cicle.
3 unitats de primer curs de segon cicle.
3 unitats de segon curs de segon cicle.

(00.285.084)

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2000,
per la qual s’aprova la disminució del nom-
bre d’unitats concertades del centre docent
privat Maristes Igualada, d’Igualada.

Per la Resolució de 5 de març de 1999
(DOGC núm. 2845, d’11.3.1999) es va apro-
var el concert educatiu del centre docent
privat Maristes Igualada, d’Igualada, per a
9 unitats d’educació secundària obligatòria.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o els grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
Resolució del director general de Centres
Docents de 13 de juliol de 2000, en aplica-
ció de la normativa esmentada, amb la fina-
litat de disminuir el nombre d’unitats con-
certades al  centre Maristes Igualada,
d’Igualada, s’ha comprovat que el nombre
d’alumnes resultant del procés de matricu-
lació no justifica el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Maristes
Igualada, d’Igualada, per disminució d’uni-
tats concertades en el nivell d’educació
secundària obligatòria, atès que el nombre
d’alumnes resultant del procés de matricu-
lació no justifica el manteniment del concert.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies
necessàries per a la formalització de la
modificació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2000-2001
i s’inscriurà al Registre 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 contenci-
ós administratiu, davant l’òrgan que va dic-
tar l’acte, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
d’acord amb el que disposen els articles 116
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, o qualsevol altre recurs que con-
siderin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 27 de setembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Comarca: Anoia.
Codi: 08019541.
Denominació: Maristes Igualada.
Municipi: Igualada.
Delegació territorial: Baix Llobregat.
Nivell educatiu: educació secundària obliga-
tòria.
Unitats disminuïdes:

1 unitat de segon curs de segon cicle.
Concert resultant:

2 unitats de primer curs de primer cicle.
2 unitats de segon curs de primer cicle.
2 unitats de primer curs de segon cicle.
2 unitats de segon curs de segon cicle.

(00.285.089)

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2000, per
la qual s’implanten els ensenyaments de
primer cicle de l’educació secundària obli-
gatòria en un centre docent públic de Bar-
celona.

El Decret 96/1992, de 28 d’abril, estableix
l’ordenació dels ensenyaments d’educació
secundària obligatòria.

El Decret 223/1992, de 25 de setembre,
modifica el Decret 96/1992, de 28 d’abril,
abans esmentat.

L’estudi del mapa escolar aconsella la re-
estructuració de l’oferta d’ensenyaments,
per tal d’adequar-la a les necessitats edu-
catives i al millor aprofitament dels recursos
disponibles;

Atès que es considera convenient la im-
plantació dels ensenyaments de primer ci-
cle de l’educació secundària obligatòria en
un centre docent públic de Barcelona,

Resolc:

—1 Implantar els ensenyaments de primer
cicle de l’educació secundària obligatòria al

col·legi d’educació primària i artística Oriol
Martorell, amb número de codi 08053571,
de Barcelona (Barcelonès), amb efectes
acadèmics i administratius des de l’inici del
curs escolar 2000-2001.

—2 La Direcció General de Centres Do-
cents i la Direcció General de Recursos
Humans adoptaran les mesures necessàri-
es per a l’execució del que disposa aques-
ta Resolució.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de Centres Docents.

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

Així mateix, poden interposar potes-
tativament 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 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, mo-
dificada per la Llei 4/1999, de 13 de ge-
ner, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 26 d’octubre de 2000

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

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(00.299.076)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
23 de juny de 2000, per la qual s’autoritza
la modificació de l’autorització d’obertura del
centre docent privat l’Avet, de Ripoll (DOGC
núm. 3225, pàg. 11779, de 14.9.2000).

Havent observat una errada al text ori-
ginal de l’esmentada Resolució, tramès al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
i publicat al núm. 3225, pàg. 11779, de
14.9.2000, se’n detalla l’oportuna correc-
ció:

A la pàg. 11780, annex, on diu:
“NIF: F17577766.”,

ha de dir:
“NIF: F17597766.”.

Barcelona, 17 d’octubre de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.277.063)
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CORRECCIÓ D’ERRADA al Decret 265/
2000, de 31 de juliol, pel qual es crea una
escola oficial d’idiomes a Manresa (DOGC
núm. 3200, pàg. 10263, de 8.8.2000).

Havent observat una errada al text de l’es-
mentat Decret, tramès al DOGC i publicat
al núm. 3200, pàg. 10263, de 8.8.2000, se’n
detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 10263, a la part dispositiva
del Decret, a l’article 1, on diu:

“Crear una escola oficial d’idiomes, amb
número de codi 0805955, a Manresa...”
ha de dir:

“Crear una escola oficial d’idiomes, amb
número de codi 08059551, a Manresa...”

Barcelona, 26 d’octubre de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.285.087)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
9 d’agost de 2000, per la qual s’implanten,
es traslladen i se suprimeixen cicles forma-
tius de formació professional de grau mitjà
o de grau superior en diversos centres
docents (DOGC núm. 3209, pàg. 10888, de
22.8.2000).

Havent observat una errada al text de l’es-
mentada Resolució, tramès al DOGC i publi-
cat al núm. 3209, pàg. 10888, de 22.8.2000,
se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 10890, al paràgraf relatiu a
l’IES Guindàvols, amb número de codi
25002726, de Lleida, on diu:

“Ensenyaments que s’implanten: CFPM,
instal·lació i manteniment electromecànic de
maquinària i conducció de línies; desenvo-
lupament de projectes d’instal·lació de fluids
i instal·lacions tèrmiques i de manutenció;
patronatge.”,
ha de dir:

“Ensenyaments que s’implanten:
”CFPM: instal·lació i manteniment elec-

tromecànic de maquinària i conducció de
línies.

”CFPS: desenvolupament de projectes
d’instal·lació de fluids i instal·lacions tèrmi-
ques i de manutenció; patronatge.”.

Barcelona, 26 d’octubre de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.285.088)

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2000, per
la qual es convoca concurs públic adreçat
al funcionariat dels cossos docents de ni-
vell no universitari per participar en cursos
de gestió i direcció de centres docents
públics.

La Llei orgànica 9/1995, de 20 de novem-
bre, de la participació, l’avaluació i el go-
vern dels centres docents (BOE núm. 278,

de 21.11.1995), disposa, en l’article 18, que
un dels requisits per ser candidat a la direc-
ció d’un centre docent públic és haver ob-
tingut l’acreditació per part de les adminis-
tracions educatives per a l’exercici de la
funció directiva.

En l’article 19 es concreta que seran acre-
ditades per a l’exercici de la funció directiva
les persones que, entre d’altres requisits,
hagin superat els programes de formació
que les administracions públiques organit-
zin amb aquesta finalitat.

Com a desenvolupament de la Llei orgà-
nica 9/1995, de 20 de novembre, a Cata-
lunya es va publicar el Decret 71/1996, de
5 de març, pel qual es regula l’acreditació
per a l’exercici de la direcció en els cen-
tres docents públics (DOGC núm. 2179, de
8.3.1996).

En l’article 4 es disposa que les activitats
de formació vàlides als efectes d’acreditació
per a l’exercici de la direcció hauran de ser
organitzades pel Departament d’Ensenya-
ment, bé directament, bé en col·laboració
amb les universitats o amb altres entitats, i
estableix les característiques que hauran de
tenir.

Per tal de possibilitar que les persones
que reuneixen els requisits que estableix la
Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre,
i desitgen presentar la seva candidatura a
la direcció de centres docents públics en les
properes eleccions puguin accedir a la for-
mació requerida per obtenir l’acreditació, el
Departament d’Ensenyament creu conveni-
ent encarregar a les universitats l’organit-
zació de diversos cursos de gestió i direc-
ció de centres docents públics i convocar
concurs públic per participar-hi.

Per això, a proposta de la Direcció Gene-
ral d’Ordenació i Innovació Educativa,

Resolc:

—1 Convocar concurs públic per a la se-
lecció de 144 funcionaris docents per par-
ticipar en cursos de gestió i direcció de
centres docents públics. La realització
d’aquests cursos es condiciona a la previ-
sió de la partida pressupostària correspo-
nent a la Llei de pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per al 2001.

—2 Aquesta convocatòria es regirà per les
bases que figuren en l’annex 1 d’aquesta
Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar des 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’octubre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases

—1 Poden prendre part en aquesta con-
vocatòria els funcionaris de carrera dels
cossos docents no universitaris que no
posseeixin l’acreditació per a l’exercici de
la funció directiva, desitgin obtenir-la i, a
més, compleixin les condicions següents:

a) Tenir una antiguitat almenys de cinc
anys en el cos docent al qual pertanyen en
l’actualitat.

b) Haver estat professor/a, durant al-
menys cinc anys, en un centre que impar-
teixi ensenyaments del mateix nivell i règim
que el centre on exerceixen actualment.
L’antiguitat es considerarà fins al final del
curs 2000-2001.

—2 Dins de cada curs, les places es dis-
tribuiran al 50% entre els funcionaris del cos
de mestres i els dels cossos de professors
d’ensenyaments secundaris i de règim es-
pecial. Això no obstant, en el cas que que-
din places vacants, aquest percentatge
podrà variar.

—3 Per a l’accés als cursos, s’estableixen
les prioritats següents:

a) Tenir la destinació definitiva en un cen-
tre on el curs 2000-2001 s’hagi d’obrir el
procés per a l’elecció de director/a.

b) Tenir la destinació definitiva en el cen-
tre actual, amb una antiguitat en aquest
centre almenys d’un curs complet. L’anti-
guitat es considerarà fins al final del curs
2000-2001.

c) Major puntuació, d’acord amb el ba-
rem de l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

d) Major antiguitat com a persona funci-
onària docent.

En cas d’empat entre les persones sol·-
licitants, la preferència la determinarà el
número d’ordre dintre de la mateixa promo-
ció d’accés al cos.

—4 Informació a Internet
La informació sobre aquesta convocatò-

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

—5 Cursos programats
Facultat de Pedagogia de la Universitat

de Barcelona. Barcelona. 36 places.
Facultat de Ciències de l’Educació de la

Universitat Autònoma de Barcelona. Bella-
terra. 36 places.

Universitat Oberta de Catalunya. Curs a
distància. 72 places.

Tots els cursos es desenvoluparan entre
els mesos de gener i abril del 2001.
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Els cursos presencials es duran a terme
fora de l’horari lectiu del professorat. A
aquest efecte, les sessions habituals seran
en horari de tarda.

Així mateix, els cursos presencials es
duran a terme, segons la programació de
cada universitat, en dues o tres sessions
setmanals de tres o de quatre hores cadas-
cuna.

Un curs s’anul·larà en cas que no s’ar-
ribi a 20 inscripcions o a 38 en el cas del
curs a distància de la Universitat Oberta de
Catalunya. Atesa aquesta circumstància, la
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa podrà modificar la distribució de
cursos indicada més amunt i fer-ho públic
a la resolució definitiva d’aquesta convo-
catòria.

La inscripció al curs serà gratuïta per a
les persones seleccionades.

—6 Els cursos tenen les característiques
següents:

6.1 Durada: 60 hores.
6.2 Objectius.
Proporcionar coneixements, estratègies i

habilitats necessaris per al compliment de
la funció directiva.

Facilitar un marc per a la reflexió i l’anàlisi
de l’actual sistema de gestió dels centres
docents.

Oferir i possibilitar el domini d’instruments
científics i tècnics necessaris per a l’orga-
nització, la gestió i l’avaluació docent.

Prendre consciència de la importància de
l’optimització dels recursos materials i humans
amb què compten els centres públics d’edu-
cació primària i d’educació secundària.

Capacitar per a l’elaboració d’un projec-
te de direcció.

6.3 Continguts.
6.3.1 Centre escolar i sistema educatiu:
El centre escolar com a unitat de funcio-

nament.
L’autonomia de centre. La participació.
El marc legal.
6.3.2 Els plantejaments institucionals:
El projecte educatiu de centre.
El projecte curricular de centre.
Programació general anual. El pressupost.

La memòria.
El Pla d’avaluació interna.
6.3.3 L’organització de la funció acadè-

mica del centre:
El treball de col·laboració del professo-

rat.
La gestió curricular.
Mesures organitzatives per atendre la di-

versitat.
La coordinació primària-secundària.
6.3.4 La funció directiva:
Les funcions dels càrrecs directius.
La gestió del grup humà.
El projecte de direcció.
6.3.5 Treball pràctic tutoritzat: elaboració

d’un projecte de direcció.
6.3.6 Fins a un total de 9 hores, cada uni-

versitat podrà tractar, també, altres temàti-
ques relacionades amb la funció directiva.

—7 Presentació de sol·licituds i terminis
7.1 Les persones que desitgin prendre

part en aquesta convocatòria han de pre-
sentar una sol·licitud, segons el model que
es troba a la seva disposició a la seu cen-
tral del Departament d’Ensenyament, a les

seves delegacions territorials i a l’adreça
electrònica http://www.xtec.es/sgfp, la qual
s’adreçarà al director general d’Ordenació i
Innovació Educativa.

7.2 Les sol·licituds es poden presentar
a la seu central del Departament d’Ensenya-
ment, a les seves delegacions territorials o
per qualsevol dels mitjans que preveu l’arti-
cle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, en el termini de 15 dies hàbils, a
partir de l’endemà de la publicació d’aques-
ta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

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

7.3 A la sol· l icitud, s’hi han de fer
constar:

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

dels cursos que se sol·liciten, indicant, en
aquest darrer cas, l’ordre de preferència.

c) Les dades relacionades amb l’experi-
ència en l’exercici de càrrecs directius que
permetin establir la priorització determina-
da a la base 3 d’aquest annex.

7.4 A la sol·licitud cal adjuntar la docu-
mentació següent (no s’acceptarà cap do-
cumentació que no hagi estat lliurada con-
juntament amb la sol·licitud):

a) Full de serveis o certificats de la direc-
ció dels centres on la persona sol·licitant
hagi exercit per tal de justificar l’antiguitat.

b) Fotocòpies compulsades, si és el cas,
dels nomenaments corresponents a l’exer-
cici dels càrrecs directius o un certificat del
secretari/ària de la delegació territorial cor-
responent que l’acrediti.

c) Fotocòpia compulsada, si és el cas,
dels certificats d’haver impartit algun dels
cursos amb validesa a l’efecte d’acredita-
ció per a l’exercici de la direcció, d’acord
amb el que es determina a l ’annex 2
d’aquesta Resolució.

d) Fotocòpia compulsada del nomena-
ment de catedràtic/a.

—8 Selecció de les persones participants
8.1 La selecció de participants la farà

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

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

La cap del Servei de Programació, Ava-
luació i Recursos Pedagògics de la Subdi-
recció General de Formació Permanent i
Recursos Pedagògics, o persona en qui
delegui.

El cap del Servei d’Execució i Gestió de
Programes de la Direcció General d’Orde-
nació i Innovació Educativa, o persona en
qui delegui.

Un/a tècnic/a de la Subdirecció General
de Formació Permanent i Recursos Peda-
gògics, que actuarà com a secretari/ària.

Podrà assistir amb veu però sense vot a
les reunions de la comissió una persona re-
presentant de cadascuna de les organitza-
cions sindicals representatives.

8.2 Els membres d’aquesta comissió
estaran afectats per les causes d’absten-
ció i recusació previstes als articles 28 i
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener.

—9 Llistes provisionals i definitives
9.1 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 persones admeses, no adme-
ses i excloses a cada curs. En aquesta llista
hi haurà de constar el nom, els cognoms, el
DNI i, si escau, el motiu de l’exclusió. Les
persones interessades podran presentar
reclamacions contra aquesta llista provisio-
nal davant la comissió de selecció durant un
termini de 5 dies hàbils a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació als taulers d’anun-
cis esmentats.

9.2 Les reclamacions presentades s’es-
timaran o es desestimaran en la resolució
que aprovi la llista definitiva de persones
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.

Contra la resolució definitiva de seleccio-
nats, no seleccionats i exclosos, que posa-
rà fi a la via administrativa, les persones
interessades podran interposar recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació als taulers d’anuncis esmentats,
de conformitat amb el que preveu l’article
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, re-
guladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

Així mateix, podran interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
dictarà l’acte, 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, segons el que dis-
posen els articles 116 i 117 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, o qual-
sevol altre recurs que considerin conveni-
ent per a la defensa dels seus interessos.

—10 Es delega en el director general d’Or-
denació i Innovació Educativa la competèn-
cia per resoldre aquesta convocatòria.

ANNEX 2

Barem

a) Per cada any com a director/a, cap
d’estudis, secretari/ària, coordinador/a pe-
dagògic o administrador/a d’un centre do-
cent, director/a o coordinador/a d’un cen-
tre de recursos pedagògics, coordinador/a
d’un camp d’aprenentatge, director/a o cap
d’un equip d’assessorament i orientació psi-
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copedagògica, director/a d’un centre de
recursos educatius per deficients auditius, i
anàlegs, o en un lloc de treball de l’admi-
nistració educativa equivalent a cap de ser-
vei o superior: 4 punts

b) Per cada any com a vicedirector/a,
vicesecretari/a, cap d’estudis adjunt/a de
centre docent, director/a, cap d’estudis o
secretari/ària d’extensió d’institut, de sec-
ció delegada o de secció filial, i anàlegs, o
en un lloc de treball de l’administració edu-
cativa equivalent a cap de secció: 3 punts.

c) Per cada any com a coordinador/a
d’etapa o de cicle a l’ensenyament infantil
o primari, cap de seminari, de departament,
de divisió o d’àrea, coordinador/a de nivell
a l’ensenyament secundari, coordinador/a
d’un centre o aula de formació d’adults, i
anàlegs: 1,5 punts.

d) Per cada hora de formació impartida
en les activitats de formació vàlides a efec-
tes d’acreditació per a l’exercici de la direc-
ció, d’acord amb el que estableix el Decret
71/1996, de 5 de març: 0,1 punt.

e) Per tenir la condició de catedràtic: 1
punt.

f) Per cada any d’antiguitat com a cate-
dràtic: 1 punt.

(00.291.030)

DECRET 352/2000, de 7 de novembre, pel
qual es regulen la constitució i composició
del Consell Escolar i l’elecció, nomenament
i cessament del director i dels altres òrgans
unipersonals dels centres docents públics.

La Llei orgànica 9/1995, de 20 de novem-
bre, de la participació, l’avaluació i el go-
vern dels centres docents, estableix al títol
II, capítols I i II, quins són els òrgans col·le-
giats de govern dels centres públics i mar-
ca els grans trets dels requisits personals
per a formar-ne part i les competències dels
òrgans. El capítol III estableix els requisits i
les condicions que han de reunir els funci-
onaris docents de carrera per poder con-
córrer a les eleccions a director i fixa les
competències generals dels directors.

Les previsions d’aquesta Llei han estat
desenvolupades pel que fa als col·legis
d’educació infantil i primària pel Reglament
orgànic dels centres docents públics que
imparteixen educació infantil i primària, apro-
vat pel Decret 198/1996, de 12 de juny, i pel
que fa als instituts d’educació secundària, pel
Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundà-
ria i formació professional de grau superior,
aprovat pel Decret 199/1996, de 12 de juny,
i no han estat desenvolupades per a la resta
de tipus de centres docents públics.

És convenient desenvolupar aquestes
prescripcions generals de la Llei, amb l’ob-
jectiu de dotar tots els centres docents
públics de mecanismes adequats per exer-
cir i consolidar l’autonomia en l’organitza-
ció i la gestió dels seus recursos, a través
de la participació de tots els estaments de
la comunitat educativa.

En aquest sentit, l’article 2 fixa quins són
els estaments representats al Consell Esco-

lar d’acord amb cada tipus de centre. Alho-
ra, es reforça l’autonomia del centre en
establir que correspon al propi Consell Es-
colar determinar el nombre de representants
de cada sector, tot i respectant les propor-
cions generals establertes a la Llei 9/1995.
Amb la finalitat de fomentar la participa-
ció, es deixa oberta la possibilitat que el
Consell Escolar pugui escoltar a qualse-
vol membre de la comunitat educativa que
tingui responsabilitat sobre algun aspecte
del funcionament del centre.

En la mateixa línia de reforçament gene-
ral de l’autonomia del centre i de les com-
petències del director, l’article 3 atribueix al
director la facultat de convocar les elecci-
ons per a la constitució inicial o per a la
renovació parcial dels membres electes del
Consell Escolar i en fixa el procediment
adequat.

El capítol III regula els òrgans uniperso-
nals de govern dels centres docents. Així,
s’estableixen les condicions que han de
reunir aquells que exerceixen el càrrec i
s’estableixen les excepcions prenent com
a base la singularitat d’alguns centres.

La disposició addicional tercera assigna
a les corporacions locals titulars de centres
docents la facultat de fixar els requisits i
condicions per a l’exercici de la direcció, en
el marc de la normativa general.

En relació a les competències de la di-
recció del centre, s’atribueix al director, que
ha de cessar en el seu període de mandat,
la facultat de convocar eleccions per a l’elec-
ció de nou director, i la direcció general i la
responsabilitat sobre el procés electoral.

El capítol IV estableix les característiques
generals i els requisits per a l’exercici, el no-
menament i el cessament dels òrgan uni-
personals de coordinació. S’atribueix al di-
rector la facultat de nomenar els òrgans
unipersonals de coordinació i s’estableix la
prioritat dels professors que tenen la condi-
ció de catedràtic per a l’exercici del càrrec
de cap de departament didàctic.

En virtut d’això, a proposta de la conse-
llera d’Ensenyament, vist l’informe del Con-
sell Escolar de Catalunya, d’acord amb les
entitats municipalistes, vist el dictamen de
la Comissió Jurídica Assessora i amb la
deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol I

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
1.1 L’objecte d’aquest Decret és regu-

lar la constitució i composició del Consell
Escolar i l’elecció, nomenament i cessament
del director i dels altres òrgans unipersonals
dels centres docents públics que impartei-
xen ensenyaments de règim general o de
règim  especial dels previstos a la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu.

1.2 El capítol II d’aquest Decret, relatiu
a la constitució i composició del Consell Es-
colar, és d’aplicació a tots els centres do-
cents públics de Catalunya.

1.3 Els capítols III i IV, referents a l’elec-
ció, nomenament i cessament del director i

dels altres òrgans unipersonals, només són
d’aplicació als centres docents de la Gene-
ralitat de Catalunya, la gestió dels quals la
té encomanada el Departament d’Ensenya-
ment.

Capítol II

Article 2. Composició del Consell Escolar
del centre

2.1 El Consell Escolar dels centres do-
cents públics és compost per:

a) El director, que n’és el president.
b) El cap d’estudis.
c) Un regidor o representant de l’Ajunta-

ment del terme municipal en el qual es tro-
ba el centre.

d) Un nombre determinat de professors
elegits pel claustre de professors.

e) Un nombre determinat d’alumnes i pa-
res d’alumnes elegits entre ells.

f) Un membre designat per l’associació
de pares d’alumnes més representativa,
d’acord amb el seu nombre d’associats.

g) Un representant del personal d’admi-
nistració i serveis del centre.

h) El secretari del centre, o l’administra-
dor, que actua de secretari del Consell Es-
colar, amb veu i sense vot.

2.2 En el cas dels centres que impartei-
xen com a mínim dues famílies professio-
nals, o en què almenys el 25% de l’alumnat
estigui cursant ensenyaments de formació
professional específica o d’arts plàstiques i
disseny, forma part del Consell Escolar un
representant proposat per les organitzaci-
ons empresarials o institucions laborals pre-
sents en l’àmbit d’acció del centre, amb veu
i sense vot.

2.3 El nombre de representants electes
del professorat no pot ser inferior a un terç
del total dels components del Consell Es-
colar.

2.4 El nombre de representants elec-
tes d’alumnes i de pares d’alumnes en
conjunt, als quals fa referència l’apartat e)
de l’article 2.1, no pot ser inferior a un terç
del total dels components del Consell Es-
colar.

En els col·legis d’educació infantil i pri-
mària no hi ha representació dels alumnes.

En els centres que imparteixen exclusi-
vament ensenyaments que duen a títols
acadèmics amb equivalència universitària,
a les escoles oficials d’idiomes i als cen-
tres que imparteixen ensenyaments exclu-
sivament a alumnes majors de divuit anys,
no hi ha representació dels pares dels alum-
nes.

En la resta de centres el nombre de mem-
bres del sector serà parell i la representació
és per parts iguals entre alumnes i pares
d’alumnes.

2.5 En els col·legis d’educació especial
el personal d’atenció educativa complemen-
tària es considera inclòs en el sector del
personal d’administració i serveis.

2.6 El Consell Escolar del centre esta-
bleix el nombre de representants de cada
sector respectant els criteris esmentats en
els apartats anteriors d’aquest article. El
president del Consell Escolar, o l’adminis-
tració titular si el centre no és de la Gene-
ralitat de Catalunya, notifica la configura-
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ció del mateix al delegat territorial corres-
ponent del Departament d’Ensenyament.
No es pot modificar la configuració del Con-
sell Escolar del centre durant els tres cur-
sos acadèmics següents a aquell en què
és determinada.

2.7 Quan en l’ordre del dia s’incloguin
temes o qüestions relacionades amb l’acti-
vitat normal del centre i que estiguin sota la
tutela o responsabilitat immediata d’algun
membre de la comunitat educativa que no
sigui membre del Consell Escolar, se’l po-
drà convocar a la sessió per tal que informi
sobre el tema o la qüestió corresponent.

El subdirector o el cap d’estudis de for-
mació professional assisteixen a les sessi-
ons del Consell Escolar en què a l’ordre del
dia s’inclogui algun assumpte relacionat
amb els ensenyaments professionals, amb
veu i sense vot.

Article 3. Procediment d’elecció dels
membres del Consell Escolar del centre

3.1 Les eleccions per a la constitució ini-
cial o renovació parcial dels membres del
Consell Escolar les convoca el director del
centre amb un mínim de quinze dies hàbils
d’antelació, preferentment en dies diferents
per a cadascun dels sectors de la comuni-
tat escolar (professors, alumnes, pares
d’alumnes i personal d’administració i ser-
veis), dins les dates previstes a aquest efec-
te. Dins els quinze dies esmentats, els can-
didats poden donar a conèixer les seves
propostes utilitzant mitjans que no interfe-
reixin la marxa ordinària del centre.

3.2 Les eleccions a membres dels sec-
tors electius s’efectuen dins les dates que
a aquest efecte fixi el Departament d’Ense-
nyament.

3.3 Amb relació als candidats dels dife-
rents sectors:

a) Són candidats els alumnes i els pro-
fessors del centre, els pares o tutors dels
alumnes i el per  sonal d’administració i
serveis que presentin la seva candidatura al
president de la mesa electoral corresponent
amb cinc dies d’antelació al dia de l’elec-
ció.

b) Aquells qui, en un mateix centre, for-
men part de més d’un sector de la comu-
nitat escolar només poden presentar-se com
a candidats per a un dels sectors.

c) Si el nombre de candidats a membres
del Consell Escolar d’un determinat sector
és inferior al nombre de llocs a cobrir, tots
els membres del sector corresponent pas-
sen a ser elegibles. Si el membre elegit en
aquestes circumstàncies és un professor o
un membre del personal d’administració i
serveis, haurà d’assumir el nomenament. Si
és un pare d’alumne o un alumne i no vol
assumir-lo, es farà una segona votació, i si
el nou membre elegit tampoc no vol assu-
mir-lo, el lloc quedarà vacant fins a la con-
vocatòria següent.

3.4 En el cas de centres de nova crea-
ció en els que es constitueix per primera
vegada el Consell Escolar, el director con-
voca eleccions per a cobrir tots els llocs del
Consell Escolar. A la primera renovació
parcial posterior a la constitució inicial es
substituiran la meitat dels membres dels
sectors representants dels professors i dels
alumnes i pares d’alumnes. Aquesta prime-

ra renovació no es durà a terme abans que
no hagi transcorregut, com a mínim, un any
des de la constitució inicial.

El Consell Escolar decideix per majoria
absoluta els criteris per determinar els mem-
bres de cada sector afectats per la renova-
ció parcial o bé decideix directament, tam-
bé per majoria absoluta, quins són els
membres concrets de cada sector afectats
per la renovació parcial. En el cas que no
s’assoleixi la majoria exigida, s’aplicaran els
següents criteris:

a) Sector professorat: els afectats per la
renovació parcial són successivament els de
més recent destinació al centre, els de
menys antiguitat com a funcionari de carre-
ra, al cos actual, i els de menys edat.

b) Sector d’alumnes i pares d’alumnes:
els afectats per la renovació són els alum-
nes i pares d’alumnes que, atesa l’edat i
curs escolar dels alumnes, abans tinguin
previst deixar d’ésser membres de la co-
munitat educativa del centre.

En cas que coincideixin diversos mem-
bres, s’efectuarà un sorteig.

3.5 Amb relació a les meses electorals:
Per a cada sector de la comunitat esco-

lar es constitueix una mesa electoral presi-
dida pel director, encarregada d’aprovar el
cens electoral, publicar amb tres dies d’an-
telació a la votació la relació de candidats,
organitzar la votació, fer l’escrutini i fer
constar en acta pública els resultats de la
votació, així com resoldre els dubtes i re-
clamacions que puguin presentar-se.

a) Per a l’elecció dels representants dels
professors, la mesa electoral estarà forma-
da pel director, pel professor amb més an-
tiguitat al centre i pel professor amb menys
antiguitat, que actua de secretari. Quan
coincideixin professors de la mateixa anti-
guitat, en forma part el de major o menor
edat, respectivament.

b) Per a l’elecció dels representants dels
pares d’alumnes la mesa electoral està for-
mada pel director i per dos pares designats
per sorteig entre tots els pares o tutors del
cens.

c) Per a l’elecció dels representants dels
alumnes, la mesa electoral està formada pel
director i per dos alumnes designats per
sorteig entre els alumnes del centre.

d) Per a l’elecció del representant del per-
sonal d’administració i serveis la mesa elec-
toral està formada pel director, el secretari
i el membre amb més antiguitat en el centre
del personal d’administració i serveis. Quan
coincideixi personal de la mateixa antigui-
tat, en formarà part el de major edat.

3.6 Amb relació als censos electorals:
a) Formen part del cens electoral dels

professors tots els membres del claustre.
b) Formen part del cens electoral dels pa-

res d’alumnes tots els pares i les mares en
exercici de la pàtria potestat, o els tutors
legals, els fills o els pupils dels quals esti-
guin matriculats al centre en el moment de
la convocatòria de les eleccions.

c) Formen part dels cens electoral dels
alumnes tots els que estiguin matriculats al
centre al moment de la convocatòria d’elec-
cions.

d) Forma part del cens electoral del sec-
tor de representants del personal d’admi-
nistració i serveis tot el personal d’adminis-

tració i serveis funcionari o contractat per
l’administració titular, o per l’administració
local en el cas dels col·legis d’educació
infantil i primària, i que presta serveis al
centre, i el personal a què fa referència l’ar-
ticle 2.5.

e) El director farà públic al tauler d’anun-
cis els censos electorals de cada sector al
moment de la convocatòria de les elecci-
ons. Així mateix, obrirà un termini de tres
dies per a la presentació de reclamacions
en relació als censos electorals i prendrà les
mesures per a la resolució de les reclama-
cions de tal manera que els censos defini-
tius, que aproven les respectives meses
electorals, es facin públics amb una antela-
ció de set dies respecte a la data de les
eleccions de cada sector.

3.7 Amb relació a les eleccions del sec-
tor de representants dels professors:

a) Poden ser candidats tots els membres
del claustre.

b) L’elecció s’efectua en una sessió ex-
traordinària del claustre, convocada amb
aquest únic punt en l’ordre del dia.

c) Cada professor pot votar, com a re-
presentants d’aquest sector, un nombre
màxim de candidats igual al nombre de
representants d’aquest sector al Consell
Escolar.

3.8 Amb relació a les eleccions del sec-
tor de representants dels pares d’alumnes:

a) Poden ser candidats els pares i les
mares o els tutors d’alumnes del centre que
exerceixin la pàtria potestat o la tutela
d’aquests i figurin en el corresponent cens
electoral. Les candidatures poden presen-
tar-se acompanyades de l’aval d’una as-
sociació de pares d’alumnes o d’una rela-
ció de pares que avalin el candidat.

b) Les associacions de pares d’alumnes
o els grups de pares que avalin un candidat
poden designar-ne un, d’entre ells, que actuï
a la mesa electoral com a supervisor.

c) El nombre màxim de candidats que
pot ser votat per cada elector, en el cas de
pares d’alumnes, com a representants cor-
responents a aquest sector, és igual al
nombre de representants d’aquest sector
al Consell Escolar.

3.9 Amb relació a les eleccions del sec-
tor de representants dels alumnes:

a) Poden ser candidats els alumnes del
centre que figurin en el corresponent cens
electoral. Les candidatures poden presen-
tar-se acompanyades de l’aval d’una asso-
ciació d’alumnes o d’una relació d’alumnes
que avalin el candidat.

b) Les associacions d’alumnes o els
grups d’alumnes que avalin un candidat
poden designar-ne un, d’entre ells, que actuï
a la mesa electoral com a supervisor.

c) El nombre màxim de candidats que pot
votar cada elector, en el cas dels alumnes,
com a representants corresponents a
aquest sector, és igual al nombre de repre-
sentants d’aquest sector al Consell Esco-
lar.

3.10 Amb relació a les eleccions del sec-
tor de representants del personal d’admi-
nistració i serveis:

a) Poden ser candidats tots els membres
del personal d’administració i serveis.

b) Cada membre pot votar, com a repre-
sentants d’aquest sector, un candidat.
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3.11 El director precisarà a la convoca-
tòria de les eleccions les hores de votació
de cada sector d’acord amb les caracterís-
tiques del centre i la possibilitat horària dels
electors, per tal d’afavorir i garantir l’exerci-
ci del dret de vot.

3.12 Les votacions són personals, direc-
tes i secretes. No s’admetrà la delegació de
vot ni el vot per correu.

En el cas dels pares d’alumnes, poden
votar el pare i la mare o tutor respectiu, lle-
vat que la pàtria potestat de l’alumne esti-
gui conferida en exclusiva a un dels pares,
cas en el qual només aquest tindrà dret de
vot.

3.13 La condició de membre electe del
Consell Escolar del centre s’adquireix per
quatre anys. Cada dos anys es renova la
meitat dels membres representants dels
sectors de professors, i de pares d’alum-
nes i alumnes, sens perjudici que es pu-
guin cobrir d’immediat les vacants que es
produeixin. La vacant que es produeixi en
el Consell Escolar, ha de ser ocupada pel
procediment establert al Reglament de
règim interior del centre. Si aquest no ho
preveu, la vacant és ocupada pel següent
candidat més votat en les darreres elecci-
ons. Si no hi ha més candidats per cobrir
la vacant, aquesta queda sense cobrir fins
a la propera renovació del Consell Esco-
lar. El nou membre ha de ser nomenat per
al temps que li restava del mandat a la
persona que ha causat la vacant.

3.14 Una vegada finalitzats aquests pro-
cessos electorals es constitueix el Consell
Escolar del centre en el termini de quinze
dies a partir de l’última elecció i es proce-
deix a la constitució de les comissions pre-
vistes al corresponent Reglament orgànic i
al Reglament de règim interior del centre. El
secretari estendrà acta de la constitució del
Consell Escolar. El president del Consell
Escolar, o l’administració titular, si el centre
no és de la Generalitat de Catalunya, tra-
met al delegat territorial corresponent del
Departament d’Ensenyament còpia de l’acta
de constitució.

Capítol III

Article 4. Condicions i requisits per exer-
cir el càrrec de director i els altres càrrecs
corresponents a la resta d’òrgans uniper-
sonals de govern dels centres docents pú-
blics

4.1 Els candidats a l’elecció de director
de centres la titularitat dels quals correspon-
gui al Departament d’Ensenyament han de
ser funcionaris docents, en servei actiu, i
reunir, a més, els requisits següents:

a) Tenir una antiguitat d’almenys cinc
anys en el cos de funcionaris docents des
del qual s’opta i haver estat professor du-
rant un període d’igual durada en un centre
que imparteixi ensenyaments del mateix
nivell i règim.

b) Tenir destinació definitiva al centre, amb
un mínim d’un curs complert d’antiguitat al
centre.

c) Estar acreditat per l’administració edu-
cativa per a l’exercici de la funció directora.

4.2 No poden concórrer a l’elecció de
director ni ser designats per pertànyer a un

òrgan unipersonal de govern aquells profes-
sors que no hagin de prestar serveis en el
centre en el curs acadèmic immediatament
següent al de la presa de possessió del
càrrec corresponent, en disposar de reso-
lució ferma que així ho acrediti.

4.3 No poden concórrer al procés elec-
toral, com a elegibles, els directors que fi-
nalitzen el seu tercer període de mandat
consecutiu en el mateix centre, i que han
estat nomenats en els tres períodes d’acord
amb les previsions de la llei orgànica 9/1995,
de 20 de novembre, de la participació, l’ava-
luació i el govern dels centres docents.

4.4 En els centres docents públics de
menys de 8 unitats, si no hi ha cap profes-
sor que reuneixi tots els requisits establerts
en l’apartat 1 d’aquest article, podran ser
candidats a director els professors encara
que no tinguin cinc anys d’antiguitat en el
cos de funcionaris docents des del qual
s’opta. Si tampoc no hi ha cap professor
que reuneixi els restants requisits indicats,
podran ser candidats els professors que no
tinguin almenys cinc anys d’antiguitat com
a funcionaris docents en centres del mateix
nivell i règim. Si tampoc no hi ha cap pro-
fessor que reuneixi la resta de requisits
podran ser candidats els professors encara
que no tinguin un mínim d’un curs complet
d’antiguitat amb destinació definitiva al cen-
tre. Si tampoc no hi ha cap professor que
reuneixi el restant requisit, podrà ser candi-
dat qualsevol funcionari docent amb desti-
nació definitiva al centre.

4.5 Els professors designats per exer-
cir els càrrecs de la resta d’òrgans uniper-
sonals de govern han de ser funcionaris
docents, en servei actiu, i tenir destinació
definitiva al centre. En els centres docents
públics de menys de 8 unitats, el Departa-
ment d’Ensenyament podrà eximir aquests
professors de tenir la destinació definitiva al
centre.

Article 5. Convocatòria del procés electo-
ral per a escollir director

5.1 Les eleccions a director d’un centre
docent les convoquen els directors dels
centres docents en els que hagi de quedar
vacant el càrrec de director.

5.2 El procés electoral s’efectua cada
any dins les dates que a aquest efecte fixi
el Departament d’Ensenyament.

Article 6. Presentació de candidatures a di-
rector

6.1 Dintre del termini fixat a la convoca-
tòria, els candidats a director presenten, per
escrit, la seva candidatura al director del
centre i hi adjunten la documentació se-
güent:

a) Document d’acreditació per a l’exer-
cici de la direcció de centres docents pú-
blics.

b) Els mèrits al legats.
c) El projecte específic que reculli la seva

proposta directiva en relació amb la línia del
projecte educatiu del centre.

d) La formulació de l’equip directiu, ex-
cepte el càrrec de l’administrador.

e) Qualsevol altra documentació que el
candidat consideri idònia en interès de la
seva candidatura.

6.2 Una vegada efectuats els tràmits as-
senyalats a l’article 7, el director comunica

al Consell Escolar del centre les candidatu-
res que compleixen els requisits i li lliura la
documentació corresponent. També notifi-
ca al claustre les candidatures presentades.

6.3 Un cop efectuats els tràmits indicats
en els punts anteriors, el director convoca
el Consell Escolar del centre, amb un ordre
del dia que té com a punt únic l’elecció de
director.

6.4 Entre la convocatòria al Consell Es-
colar del centre a què fa referència el paràgraf
anterior i la celebració de l’acte electoral, han
de transcórrer, almenys, deu dies. Durant
aquest període, els candidats informaran al
Consell Escolar, al claustre de professors i, si
ho consideren convenient, a la resta de la
comunitat escolar, del seu projecte específic
de direcció. El director del centre adopta les
mesures oportunes per tal que aquestes ac-
tivitats no interfereixin el normal desenvolupa-
ment de l’activitat del centre.

Article 7. Desestimació de candidatures
El director, o el secretari del centre si el

director es presenta com a candidat, com-
prova que els candidats reuneixin els requi-
sits assenyalats a l’article 4, i notifica als que
no els acrediten la desestimació de la seva
candidatura.

Contra la decisió del director del centre,
o del secretari si és el cas, els candidats
podran presentar una reclamació davant el
Consell Escolar, la qual haurà de ser resolta
en el termini de 48 hores.

En cas que el secretari també es presenti
com a candidat, el corresponent delegat
territorial del Departament d’Ensenyament
exercirà les funcions indicades. La delega-
ció territorial  notificarà la desestimació de
la candidatura als que no reuneixin els re-
quisits. En aquest cas, els candidats podran
presentar una reclamació davant el delegat
territorial, que haurà de ser resolta en el ter-
mini de 48 hores.

Article 8. L’elecció del director
8.1 L’elecció del director es durà a ter-

me per majoria absoluta dels membres que
constitueixen el Consell Escolar del centre
i que tenen dret de vot a aquests efectes.

Els membres del Consell Escolar que si-
guin alumnes de primer cicle d’educació se-
cundària obligatòria no poden participar en
l’elecció del director.

8.2 Constituït vàlidament el Consell Es-
colar del centre, el secretari llegeix la llista
de candidats a director i es procedeix a
emetre el vot dels membres del Consell
Escolar presents. El vot és personal, direc-
te i secret, i no s’admet la representació ni
la delegació.

8.3 El candidat que obté la majoria ab-
soluta de vots emesos dels membres del
Consell Escolar és proposat per ser nome-
nat director del centre.

8.4 Quan cap candidat no obtingui la
majoria absoluta, es procedeix a efectuar
una segona convocatòria del Consell Esco-
lar dintre dels dos dies següents. Figurarà
com a únic candidat, en la segona convo-
catòria, el més votat a la primera. Si a la
primera votació s’ha produït un empat en el
nombre de vots, dins la mateixa convoca-
tòria el Consell Escolar efectua les votaci-
ons necessàries o arbitra el procediment per
desfer la situació d’empat.

Si el candidat així seleccionat no ha obtin-
gut la majoria absoluta s’efectua la segona
convocatòria prevista al paràgraf anterior.
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L’elecció del director, en els casos en què
s’ha d’efectuar una segona convocatòria,
requerirà també majoria absoluta dels mem-
bres del Consell Escolar.

8.5 Una vegada realitzat l’acte d’elec-
ció i el recompte de vots, el secretari del
Consell Escolar del centre aixeca acta en la
qual es recullen el resultats de les votaci-
ons i les possibles impugnacions.

Article 9. Designació dels altres òrgans
unipersonals de govern del centre

Elegit el candidat a director, es conside-
ren designats els altres òrgans unipersonals
de govern del centre inclosos a la presen-
tació de la candidatura.

Article 10. Notificació al Departament
d’Ensenyament

Les certificacions de les actes que re-
flecteixen els resultats de les votacions, i,
si en hi ha, de les possibles impugnacions,
es trametran a la delegació territorial  cor-
responent del Departament d’Ensenyament
l’endemà de la conclusió del procés elec-
toral. A aquesta documentació s’adjunten
les propostes de nomenament de la resta
d’òrgans unipersonals de govern, així com
l’acta del Consell Escolar del centre en què
el director ha donat coneixement de la pro-
posta.

Article 11. Nomenament i cessament del
director

11.1 Revisades les certificacions de les
actes del procés electoral, quan no hi ha cap
vici que en comporti la nul·litat, quan hi ha
la majoria necessària en l’elecció, i una
vegada resoltes pel delegat territorial cor-
responent les impugnacions que s’hagin
pogut presentar, aquest nomena el direc-
tor.

11.2 En el cas que el delegat territorial
resolgui la nul·litat del procés electoral, el
director del centre convoca noves elecci-
ons. El procediment a seguir és el que amb
caràcter general s’ha descrit en els articles
anteriors, si bé els terminis seran establerts
a la convocatòria específica per a aquell
centre.

11.3 El director cessa en les seves fun-
cions a la fi del seu mandat, la durada del
qual és de quatre anys, o en deixar de
complir les condicions necessàries per al
seu nomenament.

11.4 El delegat o la delegada territorial
corresponent del Departament d’Ensenya-
ment pot destituir el director, amb l’audièn-
cia prèvia a l’interessat, a proposta raona-
da del Consell Escolar del centre acordada
per majoria de dos terços dels membres que
el constitueixen i que tenen dret de vot a
aquests efecte.

11.5 Amb ocasió de la instrucció d’un
expedient disciplinari al director, el Depar-
tament d’Ensenyament pot acordar la sus-
pensió cautelar de les seves funcions, prè-
via audiència al director afectat, en els
termes previstos en la normativa vigent en
matèria de règim disciplinari. En aquest
supòsit assumeix les funcions de director el
cap d’estudis. En el procés d’instrucció de
l’expedient es demanarà informe al Consell
Escolar del centre.

11.6 Quan en un expedient disciplinari
s’acrediti un incompliment de les funcions
del director constitutiu d’una falta tipificada
com a greu o molt greu, i sense perjudici de
les altres sancions que es puguin imposar
d’acord amb les normes de caràcter gene-

ral aplicables, el Departament d’Ensenya-
ment determina la destitució del director,
prèvia notificació al Consell Escolar del
centre i amb audiència del director afectat.
En aquest supòsit el delegat territorial no-
mena un nou director del centre el nomena-
ment del qual s’estén fins al 30 de juny.

11.7 El director pot presentar la renún-
cia motivada abans de finalitzar el període
pel qual fou nomenat. Perquè la renúncia
sigui efectiva ha de ser acceptada pel de-
legat territorial corresponent del Departa-
ment d’Ensenyament, escoltat el Consell
Escolar del centre.

Article 12. Nomenament, cessament i des-
titució dels altres òrgans unipersonals de
govern del centre

12.1 El delegat territorial nomena els òr-
gans unipersonals de govern del centre
designats pel director.

12.2 Aquests òrgans unipersonals de
govern cessen en les seves funcions en fi-
nalitzar el seu mandat, la durada del qual
és de quatre anys, o quan cessa el director
que els va designar.

12.3 Els òrgans unipersonals de govern
a què fa referència aquest article poden pre-
sentar la renúncia motivada al seu càrrec
abans de finalitzar el període per al qual
foren nomenats. Perquè la renúncia sigui
efectiva ha de ser acceptada pel delegat
territorial corresponent del Departament
d’Ensenyament, escoltat el director del cen-
tre.

12.4 El delegat o la delegada territori-
al pot disposar la destitució en els seus
càrrecs d’aquests òrgans unipersonals de
govern, a proposta del director, el qual hau-
rà donat tràmit de vista i audiència a l’inte-
ressat i ho haurà comunicat al Consell Es-
colar del centre. Igualment, el Departament
d’Ensenyament podrà disposar la destitu-
ció o suspensió de qualsevol d’aquests
òrgans unipersonals de govern prèvia noti-
ficació al Consell Escolar, per les mateixes
causes i amb els mateixos requisits que els
establerts per al director en els punts 5 i 6
de l’article 11 d’aquest Decret, llevat de l’in-
forme del Consell Escolar, que el realitzarà
el director.

12.5 Si durant el període de mandat del
director resta vacant el càrrec d’algun òr-
gan unipersonal de govern, el director con-
voca una sessió del Consell Escolar del
centre i comunica la corresponent desig-
nació del substitut, la qual es tramet a la
delegació territorial  corresponent del De-
partament d’Ensenyament per al seu no-
menament.

Capítol IV

Article 13. Nomenament, cessament i des-
titució dels òrgans unipersonals de coordi-
nació

13.1 Es nomenaran per a exercir les fun-
cions dels òrgans unipersonals de coordi-
nació els funcionaris docents, en servei actiu
i amb destinació definitiva al centre. Només
per insuficiència d’aquests, es cobriran la
resta de llocs de coordinació amb funcio-
naris docents que no tinguin destinació de-
finitiva. En aquest cas el nomenament s’es-
tendrà, com a màxim, fins a l’ inici del
següent curs acadèmic.

13.2 Els òrgans unipersonals de coor-
dinació els nomena el director del centre.

13.3 El nomenament per exercir les fun-
cions corresponents als òrgans de coordi-
nació s’estendrà, com a màxim, fins a la
data de la fi del mandat del director.

13.4 Als instituts d’educació secundà-
ria, a les escoles d’arts i a les escoles ofi-
cials d’idiomes, el nomenament de cap de
departament didàctic s’efectua d’entre els
professors que formant part del departa-
ment tinguin la condició de catedràtic, es-
coltat el departament. Si cap dels membres
del departament no té la condició de cate-
dràtic, la proposta es farà d’entre tots els
seus membres que reuneixin els requisits de
l’apartat 1. En aquest cas el nomenament
s’estendrà, com a màxim, fins a l’inici del
següent curs acadèmic.

13.5 El director del centre pot acceptar
la renúncia motivada o disposar la destitu-
ció dels òrgans unipersonals de coordina-
ció abans de la fi del període per al qual han
estat nomenats, una vegada escoltat l’òr-
gan que en cada cas va intervenir en la seva
proposta de nomenament i amb audiència
de l’interessat.

13.6 El director informa al Consell Es-
colar del centre i a la corresponent delega-
ció territorial del nomenament, cessament i
destitució dels òrgans unipersonals de co-
ordinació.

Capítol V

Article 14. Òrgans unipersonals de govern
de les zones escolars rurals

14.1 Són òrgans unipersonals de govern
de les zones escolars rurals el director, el
cap d’estudis i el secretari.

14.2 El director de la zona escolar rural
s’elegeix i es nomena d’entre els directors
dels col·legis que la integren, d’acord amb
el procediment establert amb caràcter ge-
neral al capítol IV.

14.3 El director proposa el nomenament
del cap d’estudis i del secretari de la zona
escolar rural d’entre els directors dels col·legis
integrants. Excepcionalment pot fer proposta
raonada per tal que aquest nomenament re-
caigui en qualsevol mestre que reuneixi els
requisits establerts amb caràcter general.

Article 15. Òrgans col·legiats de govern de
les zones escolars rurals

15.1 El Consell Escolar de la zona es-
colar rural i el claustre de professors són
òrgans col·legiats de la zona escolar rural.

15.2 El Consell Escolar de la zona es-
colar rural té la composició següent:

a) El director de la zona, que n’és el pre-
sident.

b) Els directors dels col·legis que la inte-
gren.

c) Dos representants dels professors del
claustre de la zona escolar rural.

d) Un representant dels pares de cada
col·legi integrant de la zona escolar rural.

e) Un regidor o representant de cadas-
cun dels ajuntaments dels municipis on
s’ubiquen els col·legis que integren la zona
escolar rural.

f) El secretari de la zona escolar rural que
ho és del Consell Escolar, amb veu i sense
vot en el supòsit que no sigui el director d’un
dels col·legis integrants.

15.3 Són membres del claustre de pro-
fessors de la zona tots els mestres adscrits
a la zona escolar rural o als col·legis que la
integren.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS

—1 El delegat territorial corresponent del
Departament d’Ensenyament nomena el di-
rector dels centres de nova creació, el titu-
lar  dels quals s igui  la Genera l i tat  de
Catalunya, per un període de tres anys. La
resta d’òrgans unipersonals de govern, a
proposta del director, els nomena pel ma-
teix període. Els òrgans unipersonals de
govern hauran de reunir els requisits esta-
blerts amb caràcter general, llevat de l’exi-
gència de la destinació definitiva al centre.

—2 En el cas que en un centre de la Ge-
neralitat de Catalunya no es presentin can-
didatures a director, es notifica aquest fet a
la corresponent delegació territorial l’ende-
mà d’acabar el termini de presentació de
candidatures.

En el cas que cap candidatura no obtin-
gui la majoria absoluta es notifica aquest fet
a la corresponent delegació territorial mit-
jançant les actes corresponents a les dues
sessions del Consell Escolar, l’endemà de
la segona sessió.

En ambdós casos el delegat territorial no-
mena director un professor que reuneix els
requisits a) i c) del punt 1 de l’article 4.

—3 Als centres docents públics de titulari-
tat de les corporacions locals, l’administra-
ció titular estableix les condicions i els requi-
sits per exercir els càrrecs corresponents als
òrgans unipersonals de govern i de coordi-
nació, d’acord amb el marc legal. No són
exigibles per a l’exercici del càrrec de direc-
tor els requisits de funcionari docent ni l’acre-
ditació per part de l’administració educativa
per a l’exercici de la funció directiva, sense
perjudici que els professors d’aquests cen-
tres puguin participar en els processos i cur-
sos de formació organitzats pel Departament
d’Ensenyament. En aquests centres no és
exigible la condició de catedràtic per ésser
nomenat cap de departament didàctic.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogats:
Els articles 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

31, 34, 35, 53.1, 53.3, 54 del Reglament
orgànic dels centres docents públics que
imparteixen educació infantil i primària,
aprovat pel Decret 198/1996, de 12 de juny,
i les disposicions addicionals primera i quar-
ta de l’esmentat Decret.

Els articles 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 35, 36 del Reglament orgànic dels cen-
tres docents públics que imparteixen edu-
cació secundària i formació professional de
grau superior, aprovat pel Decret 199/1996,
de 12 de juny, i les disposicions addicionals
primera i quarta de l’esmentat Decret.

El Decret 87/1986, de 3 d’abril, pel qual
es regulen els òrgans de govern dels cen-
tres públics d’ensenyaments de nivell no
universitari de Catalunya.

Els articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 i 49 del Decret
132/1989, de 8 de maig, pel qual es regu-
len els òrgans de govern dels conservatoris
de música i d’altres centres públics d’ense-
nyaments artístics de Catalunya dependents
d’entitats locals.

Així mateix, queden derogades totes
aquelles disposicions d’igual o inferior rang
que s’oposin al que disposa aquest Decret.

DISPOSICIÓ FINAL

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

Barcelona, 7 de novembre de 2000

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.304.068)

DECRET 353/2000, de 7 de novembre, pel
qual s’estableixen els requisits mínims de
determinats centres d’educació infantil.

La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, re-
guladora del dret a l’educació, en el seu
article 14, estableix que tots els centres
docents hauran de complir uns requisits
mínims per poder impartir els ensenyaments
amb garantia de qualitat.

Un cop promulgada la Llei orgànica 1/
1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general
del sistema educatiu, que estableix els nous
nivells i els cicles d’ensenyament, es va
dictar el Reial decret 1004/1991, de 14 de
juny, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ense-
nyaments de règim general no universitaris.
El títol II estableix, concretament, els que són
exigits als centres d’educació infantil.

El Decret 55/1994, de 8 de març, regula
el règim d’autorització de centres privats.

Això no obstant, la disposició addicional 4
del Reial decret 1004/1991, de 14 de juny,
exceptua, per als centres d’educació infantil
i d’educació primària que atenguin poblaci-
ons d’especials característiques sociode-
mogràfiques o escolars, de les obligacions
que fan referència al nombre d’unitats i, pel
que fa a la resta de requisits, estableix que
les administracions educatives competents
hauran d’adequar-los a les especials carac-
terístiques i dimensions dels centres.

Aquesta disposició addicional 4 abasta, si
més no, dues situacions concretes: la de de-
terminades zones rurals, on la demanda es-
colar és irregular o insuficient per mantenir en
funcionament nivells o cicles complets; i la de
determinades zones urbanes ja consolidades
des dels punts de vista urbanístic i de pobla-
ció, on, en centres educatius autoritzats abans
de la promulgació de la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu, no és possible atendre tots els
requisits quant a instal·lacions o completar un
determinat cicle.

Mitjançant aquest Decret es regulen les
esmentades situacions en relació amb els
centres d’educació infantil que imparteixen
un o tots dos cicles previstos en els seus
ensenyaments.

Fent ús de les atribucions que preveu la
disposició addicional 4 del Reial decret
1004/1991, de 14 de juliol, que estableix els
requisits mínims dels centres que impartei-
xin ensenyaments de règim general no uni-
versitaris;

En virtut d’això, amb l’informe del Con-
sell Escolar de Catalunya, d’acord amb les

entitats municipalistes, d’acord amb el dic-
tamen de la Comissió Jurídica Assessora, a
proposta de la consellera d’Ensenyament i
amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1. En les zones urbanes consolida-
des que es determinen en l’article 2 es
podran autoritzar, i en els municipis o nuclis
aïllats que es determinen en l’article 3 es
podran crear o autoritzar, centres d’educa-
ció infantil amb el nombre mínim d’unitats i
amb els requisits mínims, quant a instal·la-
ció, que estableix aquest Decret.

Article 2. En les zones urbanes consoli-
dades per l’edificació o en el nucli antic de
la localitat, on sigui reconeguda l’especial
di f icultat per ampl iar o remodelar les
instal·lacions escolars, es podran autorit-
zar centres d’educació infantil incomplets
o amb unitats que agrupin els infants que
corresponguin a diversos cursos del ma-
teix cicle. En qualsevol cas, el centre tin-
drà un nombre mínim de dues unitats per
cicle i atendrà els infants de totes les edats
corresponents a cada un dels cicles que
imparteixi; si el cicle és incomplet, no es
podrà duplicar cap unitat amb infants de la
mateixa edat exclusivament.

Podran acollir-se al que disposa aquest ar-
ticle, exclusivament, els centres educatius
que atenen infants menors de sis anys i que
gaudeixen d’autorització per al seu funcio-
nament d’acord amb la legislació anterior a
la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’or-
denació general del sistema educatiu.

Article 3. En els municipis o nuclis aïllats
la població dels quals no superi els 2.500
habitants, que no disposin de cap centre pú-
blic o privat subvencionat que imparteixi els
mateixos ensenyaments i tingui places va-
cants, es podran crear o autoritzar centres
d’educació infantil amb unitats que agrupin
els infants d’un mateix cicle o dels dos ci-
cles. En qualsevol cas, el centre haurà
d’atendre els infants de totes les edats
corresponents a cadascun dels cursos dels
cicles que imparteixi, amb un nombre mí-
nim d’unitats que es correspongui amb les
necessitats de la població escolar.

Article 4. 4.1 En les unitats dels centres
als quals fa referència l’article 2 es podran
agrupar els infants de cursos diferents d’un
mateix cicle, i en les unitats dels centres a
què fa referència l’article 3, d’un mateix cicle
o de diferents cicles, amb una relació mà-
xima educador-infant que serà la següent
en cada cas, i que constituirà alhora el
nombre màxim d’infants per unitat:

En les unitats que agrupin infants del pri-
mer cicle d’educació infantil: 1/15.

En les unitats que agrupin infants d’amb-
dós cicles de l’educació infantil: 1/20.

En les unitats que agrupin infants del
segon cicle de l’educació infantil: 1/25.

Quan no s’agrupin infants de cursos o
cicles diferents, la relació màxima per unitat
serà en tots els casos la que preveu l’article
13 del Reial decret 1004/1991, de 14 de
juny.

4.2 El nombre de mestres del centre, així
com la seva titulació acadèmica, seran els
que preveuen els articles 14, 15, 16, 17 i 18
del Reial decret 1004/1991. El nombre
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d’educadores o educadors i de mestres serà
en total, com a mínim, el mateix que el d’uni-
tats en funcionament més un. Això no obs-
tant, en els centres als quals fa referència
l’article 3, el nombre d’educadores o edu-
cadors i de mestres solament haurà d’igua-
lar el d’unitats en funcionament.

4.3 Quan una unitat agrupi alumnes
d’ambdós cicles la mestra o el mestre
d’aquesta unitat haurà de reunir els requi-
sits de titulació que preveu l’article 16 del
Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, ja
esmentat.

Article 5. Els ce ntres referits en aquest De-
cret hauran de comptar, com a mínim, amb
les següents instal·lacions i condicions
materials:

a) Ubicació en locals d’ús exclusiu, amb
accés propi i independent des d’un espai
públic o comunitari.

b) Una aula de superfície no inferior a 20
metres quadrats per cada unitat, amb una
superfície mínima d’un metre i mig quadrat
per infant.

c) Una sala o espai per a usos diversos,
de 30 metres quadrats a partir de tres uni-
tats.

d) Els lavabos i serveis higienicosanitaris
seran adients a la capacitat del centre, i di-
ferenciats per als infants i el personal.

e) Una sala per a usos d’administració i
de coordinació docent d’una superfície ade-
quada a la capacitat autoritzada del centre.

f) Un espai diferenciat i suficient per a bi-
berons i sala de canvi de bolquers.

g) Si s’escau, un espai independent de-
dicat al descans dels nadons.

h) Un recinte d’esbarjo a l’aire lliure, de
dimensions adequades al nombre d’infants
autoritzat. Aquest espai podrà trobar-se fora
del recinte escolar sempre que es garantei-
xi la seguretat dels infants en els desplaça-
ments i no sigui necessària la utilització de
transport per accedir-hi des del centre.

Article 6. El Departament d’Ensenyament
podrà autoritzar modificacions adaptant el
que preveu aquest Decret, pel que fa a la
relació màxima educador-infant, d’acord
amb les peculiaritats de la població escolar
atesa pel centre.

DISPOSICIONS FINALS

—1 Es faculta la consellera d’Ensenya-
ment perquè adopti les mesures 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, 7 de novembre de 2000

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.300.014)

INSTITUT CATALÀ
DE NOVES PROFESSIONS

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2000, per
la qual s’atorga el premi a la qualitat en l’en-
senyament no reglat per a l’any 1999.

Per l’Ordre de 17 de febrer de 2000
(DOGC núm. 3093, de 7.3.2000), es va
convocar la concessió del premi a la quali-
tat en l’ensenyament no reglat de l’Institut
Català de Noves Professions per a l’any
1999, per tal de distingir l’activitat de for-
mació feta a Catalunya l’any 1999, que
destaqués pel seu disseny, adequació a les
necessitats del mercat de treball, innovació,

gestió, mètodes i materials didàctics, i de
suport i avaluació, així com per l’aplicació
de mesures de qualitat a la totalitat dels
processos formatius.

Atesa la proposta efectuada pel jurat
constituït amb aquest efecte, d’acord amb
l’article 9.2 de l’Ordre de 17 de febrer de
2000, i en ús de la facultat que confereix
l’article 9.1 d’aquesta mateixa Ordre,

Resolc:

—1 Atorgar el premi a la qualitat en l’ense-
nyament no reglat per a l’any 1999 al centre
de formació Fundació ASCAMM, de Cer-
danyola, per l’aplicació continuada al llarg
dels anys d’un pla de qualitat que ha com-
portat la millora continuada d’instal·lacions,
recursos tècnics, pedagògics i humans, per
la implantació dels recursos humans en
aquest pla, per la incidència professional de
la formació desenvolupada i per les tècniques
de manteniment de la qualitat.

—2 Atorgar accèssit al premi a la qualitat
en l’ensenyament no reglat per a l’any 1999
als centres de formació BIT, de Barcelona,
i ESEC Informatic Center, de Sabadell, amb-
dós del sector informàtic. El primer, pel li-
deratge del centre i el manteniment de la
qualitat en la formació del sector, així com
per l’estudi sistemàtic del mercat professi-
onal informàtic a Catalunya. El segon, per
la qualitat en l’elaboració dels plans de for-
mació, recursos i desenvolupament dels
serveis inherents a la formació en el sector
informàtic.

Barcelona, 27 d’octubre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Presidenta

(00.297.007)


