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RESOLUCIÓ de 7 de desembre de 2000,
per la qual s’atribueix una nova denomina-
ció específica a un col·legi d’educació in-
fantil i primària de Mediona.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent del col·legi
d’educació infantil i primària, per atribuir una
nova denominació específica al centre, es
va instruir l’expedient corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient esmen-
tat que el centre compleix els requisits que exi-
geix l’article 6, de l’annex del Decret 198/1996,
de 12 de juny, pel qual s’aprova el reglament
orgànic dels centres docents públics que
imparteixen educació infantil i primària.

Per tot això,

Resolc:

Atribuir al col·legi d’educació infantil i
primària de Mediona, amb número de codi
08021326, ubicat al c. de les Escoles, 41,

de Mediona (Alt Penedès), la nova denomi-
nació específica La Fassina.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a 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, modifi-
cada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qual-
sevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 7 de desembre de 2000

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

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(00.329.009)

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2000,
de citació a termini d’interessats en el recurs
contenciós administratiu núm. 488/2000,
interposat pel Sr. Antonio Jimeno Fernández,
president del Sindicat Acció per a la Millora
de l’Ensenyament Secundari a Catalunya.

En compliment del que ha ordenat la Sec-
ció 5a de la Sala Contenciosa Administrati-
va del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el recurs contenciós adminis-
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tratiu núm. 488/2000, interposat pel Sr.
Antonio Jimeno Fernández, president del
Sindicat Acció per a la Millora de l’Ensenya-
ment Secundari a Catalunya;

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

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant la Sala esmentada, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la publi-
cació d’aquesta Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenciós
administratiu 488/2000, interposat contra el
Decret 221/2000, de 26 de juny, pel qual es
modifica el Decret 266/1997, de 17 d’octu-
bre, sobre drets i deures dels alumnes dels
centres de nivell no universitari de Catalunya.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 12 de desembre de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.347.119)

RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2000,
per la qual es resolen sol·licituds de centres
docents privats per acollir-se al règim de
concerts educatius.

D’acord amb el que disposa l’article 8 del
Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre con-
certs educatius, els centres docents privats
que a partir d’un determinat curs acadèmic
es vulguin acollir al règim de concerts po-
dran sol·licitar-ho al Departament d’Ensenya-
ment durant el mes de gener anterior al
començament del curs esmentat.

Un cop complerts els requisits que as-
senyala aquell article i examinada la docu-
mentació que estableix l’article 9 del De-
cret esmentat, cal resoldre les sol·licituds
presentades en els termes que determina
el Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius.

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

Resolc:

—1 Aprovar l’accés al règim general de
concerts educatius que estableix el Decret
56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius, dels centres que consten a l’an-
nex 1 d’aquesta Resolució i en els termes
que s’hi especifiquen.

—2 Denegar als centres docents privats
que consten a l’annex 2 d’aquesta Resolu-
ció l’accés al règim general dels concerts
educatius per les causes que en cada cas
s’assenyalen.

—3 La concertació d’unitats aprovada per
aquesta Resolució queda subjecta a l’asso-
liment, pel cap baix i per a cadascuna de les
unitats, d’una relació mitjana alumnes/unitat
de 15 per a l’educació infantil, de 20 per a
l’educació primària i de 25 per a l’educació
secundària obligatòria.

—4 Els concerts aprovats per aquesta Re-
solució tindran vigència des de l’inici del curs
escolar 2000-01.

—5 Els delegats territorials corresponents
del Departament d’Ensenyament comunica-
ran als titulars dels centres interessats el
contingut d’aquesta Resolució i també les
circumstàncies necessàries per a la forma-
lització del concert corresponent.

—6 La concessió d’aquests concerts edu-
catius s’efectuarà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 06.04.480.01/9 de concerts
educatius.

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

Barcelona, 13 de desembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

EINF: educació infantil.
EPRI: educació primària.
ESO: educació secundària obligatòria.
1C1: unitats de 1r curs de 1r cicle d’ESO.
BATX: batxillerat.
CFGM: cicle formatiu de grau mitjà.
CFGS: cicle formatiu de grau superior.
EE: educació especial.
gs: grau superior.
gm: grau mitjà.
tm: tutor d’aula.
e: educador.
Causes de denegació:

1=el concert sol·licitat no és necessari per co-
brir necessitats urgents d’escolarització, d’acord
amb el que preveu l’article 3.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer.

2=la previsió del règim de concerts educatius
per als centres que imparteixen ensenyaments no
obligatoris es fonamenta en les disposicions addi-
cionals 3 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol,
reguladora del dret a l’educació, i 6 del Reglament
de normes bàsiques sobre concerts educatius,
aprovat pel Reial decret 2377/1985, de 18 de
desembre, segons les quals només es poden
concertar els centres subvencionats a l’entrada en
vigor de l’esmentada Llei orgànica, i per al nom-
bre d’unitats que estaven en funcionament i sub-
vencionades en aquell moment.

3=la ràtio global del centre no justifica la con-
tractació de nou professorat.

4=el nivell educatiu per al qual se sol·licita con-
cert no està autori-tzat i, segons el que disposen
els articles 3.1 del Decret 56/1993, de 23 de fe-
brer, i 14 de la Llei orgànica 8/1985, és requisit
imprescindible que els centres concertats estiguin
degudament autoritzats i classificats en els nivells
educatius objecte de concert.

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Comarca: Barcelonès.

Codi: 08004080.
Denominació: Sil.
Municipi: Barcelona.

Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 2 priv.
ESO: 2 1C1.

Unitats sol·licitades denegades: 10 EPRI, 6
ESO.
Causes de denegació: 1.

Codi: 08004390.
Denominació: Sant Pau.
Municipi: Barcelona.

Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 2 priv.
ESO: 2 1C1.

Unitats sol·licitades denegades: 10 EPRI, 6
ESO.
Causes de denegació: 1.

Codi: 08059226.
Denominació: Vida Montserrat.
Municipi: Barcelona.

Nivell educatiu i unitats concertades:
EE: 5 priv., 6 tm., 1 gs., 3 gm., 2 e.

Unitats sol·licitades denegades: 1 gm.
Causes de denegació: 3.

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).

Codi: 08001510.
Denominació: Dauradell.
Municipi: Badalona.
Comarca: Barcelonès.

Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 1 priv.

Unitats sol·licitades denegades: 5 EPRI.
Causes de denegació: 1.

Codi: 08026798.
Denominació: El Roser.
Municipi: Sant Julià de Vilatorta.
Comarca: Osona.

Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 3 priv.

Delegació territorial: Tarragona.

Codi: 43006290.
Denominació: Esc. Fam. Agr. Campjoliu.
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Municipi: l’Arboç.
Comarca: Baix Penedès.

Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 2 1C1.

Unitats sol·licitades denegades: 6 ESO.
Causes de denegació: 1.

ANNEX 2

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Comarca: Barcelonès.

Codi: 08004195.
Denominació: Sant Gregori.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: BATX.
Causes de denegació: 2.

Codi: 08005205.
Denominació: Pérez Iborra.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: ESO.
Causes de denegació: 1.

Codi: 08005370.
Denominació: Sant Estanislau de Kostka-
SEK.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: BATX.
Causes de denegació: 2.

Codi: 08005965.
Denominació: Sant Francisco de Asís.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: EINF.
Causes de denegació: 2.

Codi: 08007241.
Denominació: Menéndez Pidal.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: EINF i BATX.
Causes de denegació: 2.

Codi: 08010596.
Denominació: Estel.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: EINF.
Causes de denegació: 2.

Codi: 08044791.
Denominació: Joan Roca Guipúzcoa.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: ESO.
Causes de denegació: 1 i 4.

Codi: 08056213.
Denominació: Estudis Financers.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: CFGS.
Causes de denegació: 2.

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).

Codi: 08000921.
Denominació: Mare de Déu de l’Esperança.
Municipi: Badalona.
Comarca: Barcelonès.
Nivell educatiu: BATX.
Causes de denegació: 2.

Codi: 08022173.
Denominació: Santa Maria.
Municipi: Navarcles.
Comarca: Bages.
Nivell educatiu: ESO.
Causes de denegació: 1.

Codi: 08025137.
Denominació: Túrbula.

Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Comarca: Barcelonès.
Nivell educatiu: BATX.
Causes de denegació: 2.

Codi: 08030455.
Denominació: Pive.
Municipi: Tona.
Comarca: Osona.
Nivell educatiu: EPRI i ESO.
Causes de denegació: 1.

Codi: 08030947.
Denominació: Escorial.
Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
Nivell educatiu: EINF.
Causes de denegació: 2.

Codi: 08030911.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
Nivell educatiu: EINF.
Causes de denegació: 2.

Codi: 08030959.
Denominació: Sant Miquel dels Sants.
Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
Nivell educatiu: EINF.
Causes de denegació: 2.

Codi: 08030960.
Denominació: Pare Coll.
Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
Nivell educatiu: EINF.
Causes de denegació: 2.

Codi: 08032051.
Denominació: Centro Catalán Comercial.
Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Comarca: Barcelonès.
Nivell educatiu: ESO.
Causes de denegació: 1.

Codi: 08033675.
Denominació: Catalán Comercial.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
Nivell educatiu: CFGM.
Causes de denegació: 2.

Codi: 08044788.
Denominació: Parc Estudi.
Municipi: Granollers.
Comarca: Vallès Oriental.
Nivell educatiu: CFGM.
Causes de denegació: 2.

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Comarca: Vallès Occidental.

Codi: 08029601.
Denominació: Airina.
Municipi: Terrassa.
Nivell educatiu: EINF.
Causes de denegació: 2.

Codi: 08053637.
Denominació: Guixot.
Municipi: Sabadell.
Nivell educatiu: EE.
Causes de denegació: 1 i 4.

Codi: 08058805.
Denominació: Segle XX.
Municipi: Terrassa.
Nivell educatiu: CFGM.
Causes de denegació: 2.

Delegació territorial: Lleida.

Codi: 25006793.
Denominació: Acser.
Municipi: Balaguer.
Comarca: Noguera.
Nivell educatiu: CFGM.
Causes de denegació: 2.

Delegació territorial: Tarragona.

Codi: 43002314.
Denominació: Arce.
Municipi: Reus.
Comarca: Baix Camp.
Nivell educatiu: EINF.
Causes de denegació: 2.

Codi: 43003461.
Denominació: Tic-Tac.
Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
Nivell educatiu: EINF.
Causes de denegació: 2.

(00.347.106)

RESOLUCIÓ de 30 de novembre de
2000, de citació a termini d’interessats en
el recurs contenciós administratiu núm.
427/2000, procediment abreujat, interpo-
sat pels sindicats USTEC-STEs, CCOO,
FETE-UGT i CGT.

En compliment del que ha ordenat el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 10 de Bar-
celona en el recurs contenciós administratiu
núm. 427/2000, procediment abreujat, inter-
posat pels sindicats USTEC-STEs, CCOO,
FETE-UGT i CGT;

D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regulado-
ra de la jurisdicció contenciosa administra-
tiva, en relació amb l’article 59 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú,

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin comparèixer
davant de l’esmentat Jutjat, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la pu-
blicació d’aquesta Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenci-
ós administratiu núm. 427/2000, procedi-
ment abreujat, interposat contra la Resolu-
ció de la directora general de Recursos
Humans del Departament d’Ensenyament,
de 8 de setembre de 2000, per la qual s’ad-
judiquen amb caràcter definitiu les destina-
cions provisionals per al curs 2000-2001 al
professorat interí dels cossos d’ensenya-
ments secundaris.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 30 de novembre de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.335.032)
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RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2000,
de citació a termini d’interessats en el recurs
contenciós administratiu núm. 431/2000.

En compliment del que ha ordenat el Jut-
jat Contenciós Administratiu núm. 10 de Bar-
celona en el recurs contenciós administratiu
núm. 431/2000, procediment abreujat, inter-
posat per les següents persones: Carmen
Gallardo García, Julio Lasobras García, Mer-
cè Planell Sequeira i Maria Autonell Vilalta;

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

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin comparèi-
xer davant de l’esmentat Jutjat, en el ter-
mini de nou dies a comptar de l’endemà
de la publicació d’aquesta  Resolució al
DOGC, els possibles interessats en el re-
curs contenciós administratiu núm. 431/
2000, procediment abreujat, interposat
per les següents persones: Carmen Ga-
llardo García, Julio Lasobras García, Mer-
cè Planell Sequeira i Maria Autonell Vilalta
contra la Resolució de la directora gene-
ral de Recursos Humans del Departament
d’Ensenyament, de 8 de setembre de
2000, per la qual s’adjudiquen amb ca-
ràcter definitiu les destinacions provisio-
nals per al curs 2000-2001 al professorat
interí dels cossos d’ensenyaments secun-
daris.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 12 de desembre de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.335.025)

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2000,
de citació a termini d’interessats en el recurs
contenciós administratiu núm. 428/2000.

En compliment del que ha ordenat el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelo-
na en el recurs contenciós administratiu núm.
428/2000,  procediment abreujat, interposat
pels senyors Jordi Alarcos Carbonell, Narcís
Farreros Matas i Leonor Domínguez Guasch;

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

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin comparèixer
davant de l’esmentat Jutjat, en el termini de

nou dies a comptar de l’endemà de la pu-
blicació d’aquesta  Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenci-
ós administratiu núm. 428/2000, procedi-
ment abreujat, interposat pels senyors Jordi
Alarcos Carbonell, Narcís Farreros Matas i
Leonor Domínguez Guasch contra la Reso-
lució de la directora general de Recursos
Humans del Departament d’Ensenyament
de 8 de setembre de 2000, per la qual s’ad-
judiquen amb caràcter definitiu les destina-
cions provisionals per al curs 2000-2001 al
professorat interí dels cossos d’ensenya-
ments secundaris.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 12 de desembre de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.347.075)

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2000,
de citació a termini d’interessats en el recurs
contenciós administratiu núm. 428/2000.

En compliment del que ha ordenat el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 428/2000, procediment abreu-
jat ,  interposat pe l  Sr.  Dámaso Cerro
Rodríguez;

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

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin comparèixer
davant de l’esmentat Jutjat, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la pu-
blicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, els possi-
bles interessats en el recurs contenciós ad-
ministratiu núm. 428/2000, procediment
abreujat, interposat pel Sr. Dámaso Cerro
Rodríguez contra la Resolució de la direc-
tora general de Recursos Humans del De-
partament d’Ensenyament, de 8 de setem-
bre de 2000, per la qual s’adjudiquen amb
caràcter definitiu les destinacions provisio-
nals per al curs 2000-2001 al professorat
interí dels cossos d’ensenyaments secun-
daris.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 12 de desembre de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.335.029)

RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2000,
de regulació de la fase de pràctiques que
preveu la Resolució de 27 de març de 2000,
de convocatòria de proves per a la provisió
de places de funcionaris docents i l’adqui-
sició de noves especialitats.

De conformitat amb el que estableix la
base 11 de la Resolució de 27 de març de
2000, per la qual es regula la convocatòria
de proves per a la provisió de places de
funcionaris docents i per a l’adquisició de
noves especialitats (DOGC núm. 3110, de
30.3.2000), és procedent reglamentar la
fase de pràctiques prèvia al nomenament
com a funcionari de carrera dels aspirants
que van superar el procés selectiu, les llis-
tes dels quals es van publicar com a annex
de la Resolució de 23 d’agost de 2000
(DOGC núm. 3214, de 29.8.2000), els quals
han estat nomenats funcionaris en pràcti-
ques mitjançant la Resolució de 24 de no-
vembre de 2000 (DOGC núm. 3283, de
12.12.2000).

En virtut d’això,

Resolc:

—1 Per tal d’avaluar i qualificar les pràc-
tiques dels funcionaris que les duen a ter-
me destinats en centres docents, tal com
preveu la base 11 de l’esmentada Resolu-
ció de 27 de març de 2000, es constituirà
a cada delegació territorial una comissió
qualificadora composta pels membres se-
güents:

L’inspector en cap, que actuarà com a
president, o la persona en la qual delegui.

Dos inspectors designats per l’inspector
en cap.

Un director designat pel delegat territorial.
El cap de la Secció de Gestió de Perso-

nal, que actuarà com a secretari.
Si un cop constituïda la comissió al pre-

sident o a dos o més vocals els és impos-
sible comparèixer-hi, el delegat territorial
corresponent en designarà els suplents.

—2 Per tal d’avaluar i qualificar les pràc-
tiques dels funcionaris que les duen a ter-
me destinats en serveis educatius o en al-
tres llocs de treball diferents dels recollits al
punt anterior, es constituirà una comissió
qualificadora composta pels membres se-
güents:

La cap del Servei de Coordinació de la
Subdirecció General de la Inspecció d’En-
senyament, que actuarà com a presidenta,
o la persona en la qual delegui.

Tres inspectors designats pel subdirector
general de la Inspecció d’Ensenyament.

La cap del Servei de Gestió de Profes-
sorat.

Si un cop constituïda la comissió al pre-
sident o a dos o més vocals els és impos-
sible comparèixer-hi, la directora general de
Recursos Humans en designarà els suplents.

—3 Les comissions es constituiran en el
termini de deu dies hàbils a comptar de l’en-
demà de la publicació d’aquesta Resolució
al DOGC. De l’acte de constitució de cada
comissió se n’estendrà l’acta corresponent,
que serà signada per tots els membres que
la constitueixen i tramesa a la Direcció Ge-
neral de Recursos Humans.
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—4 A cada delegació territorial es farà pú-
blica al tauler d’anuncis la composició de la
comissió qualificadora corresponent en el
termini de quinze dies hàbils a comptar de
l’endemà de la publicació d’aquesta Reso-
lució al DOGC.

Quant a la composició de la comissió qua-
lificadora prevista al punt 2 d’aquesta Reso-
lució, es farà pública al tauler d’anuncis de la
seu central del Departament en el mateix
termini assenyalat al paràgraf anterior.

—5 Els membres de les comissions qua-
lificadores estaran afectats per les causes
d’abstenció i recusació previstes als articles
28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), mo-
dificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

—6 Les comissions qualificadores nome-
naran els mestres i professors tutors, segons
correspongui en cada cas.

Els tutors seran nomenats entre els funci-
onaris docents de carrera del mateix cos que
l’aspirant o d’un cos superior que estiguin
destinats al centre en què l’aspirant realitzi
les pràctiques. En el cas de professors d’en-
senyament secundari, professors d’escoles
oficials d’idiomes o professors tècnics de
formació professional, la tutorització de les
pràctiques correspondrà al cap del depar-
tament on hagi estat assignat el funcionari
en pràctiques, sempre que el cap del de-
partament sigui un funcionari del mateix cos
que l’aspirant o d’un cos superior. En el cas
de no ser-ho, la tutorització correspondrà,
sempre que sigui possible, a un altre pro-
fessor del departament que sigui del mateix
cos que l’aspirant o d’un cos superior. Quan
no hi hagi cap altre professor del departa-
ment que pugui realitzar la tutoria la comis-
sió haurà de nomenar un altre professor del
centre del mateix cos que l’aspirant o d’un
cos superior.

Les funcions del tutor consistiran a asses-
sorar i informar l’aspirant respecte de l’orga-
nització i el funcionament del centre i dels
seus òrgans de govern, participació i coordi-
nació didàctica i respecte al projecte educa-
tiu i curricular del centre. Així mateix, asses-
sorarà l’aspirant respecte de la programació
didàctica i la seva adequació a les caracte-
rístiques de l’alumnat. El tutor podrà assistir
a les classes que imparteixi l’aspirant si ho
considera convenient per a la realització de
les seves funcions.

—7 Al final del període de pràctiques, el
tutor i el director del centre elaboraran sen-
gles informes en els quals expressaran la
seva valoració pel que fa als aspectes que
es detallen en els models A i C inclosos a
l’annex d’aquesta Resolució, així com d’al-
tres dades que creguin d’interès. Aquesta
valoració s’expressarà en els termes de
satisfactori o de no satisfactori.

Els professors tutors dels aspirants de psi-
cologia i pedagogia emetran el seu informe
d’acord amb l’apartat B de l’annex.

El director del centre trametrà a la comis-
sió qualificadora corresponent els informes
esmentats en aquest punt.

—8 Les comissions qualificadores podran
sol·licitar als aspirants un informe final en

què hauran de fer una valoració de les difi-
cultats trobades i dels suports rebuts en el
desenvolupament de la seva activitat.
Aquest informe serà lliurat al final de la fase
de pràctiques a la comissió sol·licitant.

Igualment, les comissions podran sol·li-
citar a l’inspector del centre corresponent
un informe complementari sobre els aspec-
tes que considerin pertinents.

—9 L’avaluació dels aspirants l’efectuarà
cada comissió qualificadora a partir dels
informes emesos pel tutor i el director del
centre i, quan escaigui, es podran tenir en
compte els informes elaborats per l’aspirant
i per l’inspector del centre. El judici de la
comissió qualificadora s’expressarà en ter-
mes d’apte o no apte.

A l’acta de qualificació s’inclouran els fun-
cionaris en pràctiques dels diferents cossos,
tant els que han de ser avaluats com els que
estiguin exempts d’avaluació de les pràcti-
ques pel fet d’haver prestat serveis, almenys
durant un curs escolar, com a funcionaris
docents de carrera, d’acord amb el que
estableix l’article 33.2 del Reial decret 850/
1993, de 4 de juny (BOE núm. 155, de
30.6.1993).

L’acta de qualificació l’hauran de signar,
com a mínim, tres membres de la comissió.

La comissió qualificadora lliurarà al dele-
gat territorial la relació dels funcionaris, amb
la qualificació corresponent, el qual la tra-
metrà a la Direcció General de Recursos
Humans.

—10 La comissió qualificadora prevista al
punt 2 d’aquesta Resolució actuarà d’acord
amb el procediment que s’estableix amb
caràcter general per a les comissions qua-
lificadores territorials, amb les particularitats
següents:

Els tutors seran nomenats entre els funci-
onaris de carrera del mateix cos que l’aspi-
rant o d’un cos superior que estiguin desti-
nats al mateix servei educatiu o programa,
sempre que sigui possible.

Les funcions realitzades per l’inspector del
centre seran assumides per l’inspector que
té assignat el servei o programa correspo-
nent.

Al final del període de pràctiques, el tutor
i el director del servei educatiu o, si s’escau,
programa, elaboraran sengles informes en
els quals expressaran la seva valoració pel
que fa als aspectes que es detallen en els
models D i E inclosos a l’annex d’aquesta
Resolució.

La comissió qualificadora trametrà la re-
lació dels funcionaris, amb la qualificació cor-
responent, a la Direcció General de Recur-
sos Humans.

—11 La Direcció General de Recursos
Humans, d’acord amb les actes de les di-
ferents comissions qualificadores, comuni-
carà als funcionaris en pràctiques decla-
rats no aptes aquesta circumstància, i
obrirà un termini de deu dies per presentar
al·legacions, d’acord amb el que estableix
l’article 79 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener. Transcorregut aquest ter-
mini, la directora general de Recursos
Humans dictarà la resolució que es trame-

trà a la comissió qualificadora afectada i a
l’interessat.

Els funcionaris en pràctiques declarats no
aptes podran incorporar-se als aspirants se-
leccionats de la següent promoció per re-
petir, per una única vegada, la fase de pràc-
tiques en els termes que estableix la base
11.3 de la Resolució de 27 de març de 2000.

—12 Les comissions donaran per acaba-
des les seves actuacions al moment en què
hagin estat qualificats tots els funcionaris en
pràctiques que prestin serveis en centres de
l’àmbit territorial on està constituïda cada
comissió, o bé en serveis educatius o altres
llocs de treball. Sens perjudici del que es-
tableix la base 14 d’aquesta Resolució, l’ac-
ta de qualificació de les pràctiques s’haurà
de trametre a la Direcció General de Recur-
sos Humans abans del 30 de maig de 2001,
amb les excepcions que es puguin derivar
del que s’estableix al punt següent.

—13 En data 1 d’abril de 2001 hauran fi-
nalitzat la fase de pràctiques els funcionaris
en pràctiques que hagin estat en servei actiu
en el cos docent durant un període superior
o igual a sis mesos i amb un període d’ava-
luació mínim de tres mesos. Si hi ha hagut
absències justificades d’algun aspirant,
aquest període s’haurà de completar fins els
tres mesos, abans que la comissió emeti la
seva qualificació.

Els funcionaris en pràctiques que el dia 1
d’abril del 2001 hagin estat en actiu en el
cos docent durant un temps inferior a sis
mesos o que no hagin realitzat un període
d’avaluació mínim de tres mesos hauran de
completar tant el període mínim de sis me-
sos en servei actiu com el d’avaluació mí-
nim de tres mesos abans de ser avaluats.
La seva qualificació es formalitzarà tan bon
punt s’hagin complert els períodes esmen-
tats. A aquests efectes, les comissions es
consideraran constituïdes amb caràcter per-
manent fins que hagin avaluat els funciona-
ris en pràctiques que tinguin assignats. En
qualsevol cas les seves actuacions finalitza-
ran el 31 d’agost de 2001.

—14 Tot el que s’estableix als punts ante-
riors d’aquesta Resolució és d’aplicació als
mestres i professors que van superar els
processos selectius en convocatòries ante-
riors a la de l’any 2000 i que, degudament
autoritzats, no es van incorporar a la realit-
zació de la fase de pràctiques durant el
període que els corresponia, per haver d’in-
corporar-se al servei militar, a la prestació
social substitutòria o altres causes legals.

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, 13 de desembre de 2000

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans
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Annex

A. Indicadors per a l’informe del mestre
o professor tutor (general): satisfactori/no
satisfactori.

—1 Compliment de la programació didàc-
tica del departament amb especial atenció
als criteris d’avaluació.

—2 Adaptació de la programació als seus
alumnes (programació d’aula i pràctica do-
cent).

—3 Participació en les activitats del depar-
tament.

B. Indicadors per a l’informe del profes-
sor tutor (psicologia i pedagogia): satisfac-
tori/no satisfactori.

—1 Elaboració i desenvolupament del pla
anual d’actuació.

—2 Adequació de les intervencions a les
característiques dels alumnes i del centre.

—3 Suport a altres professors (tutors, de-
partaments didàctics) en activitats de diver-
sificació i orientació.

C. Indicadors per a l’informe del director
del centre: satisfactori/no satisfactori.

—1 Compliment de l’horari personal.

—2 Participació en les activitats del cen-
tre, integració en el claustre, treball en equip.

—3 Capacitat de relació i comunicació
amb els alumnes.

D. Indicadors per a l’informe del tutor
(serveis educatius o programes): satisfac-
tori/no satisfactori.

—1 Desenvolupament del pla anual d’ac-
tuació.

—2 Adequació de les intervencions a les
necessitats.

—3 Suport als centres i al professorat.

E. Indicadors per a l’informe del director
del servei educatiu o, en el seu cas, del
programa: satisfactori/no satisfactori.

—1 Compliment de l’horari personal.

—2 Participació en les activitats de treball
de l’equip.

—3 Capacitat de relació i comunicació.

(00.348.039)

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2000,
de revocació parcial de subvencions ator-
gades per la Resolució de 8 de juny de 2000,
per la qual resolen els recursos de reposi-
ció presentats contra la Resolució de 17 de
desembre de 1999, relativa a la concessió
de subvencions per a l’escolarització d’in-
fants en centres docents privats d’educa-
ció infantil de primer cicle.

Per la Resolució de 8 de juny de 2000
(DOGC núm. 3171, de 29.6.2000) es resolen
els recursos de reposició presentats contra la
Resolució de 17 de desembre de 1999, per
la qual es resol la convocatòria per a la con-

cessió de subvencions per a l’escolarització
d’infants en centres docents privats d’educa-
ció infantil de primer cicle de Catalunya (DOGC
núm. 3044, de 28.12.1999).

D’acord amb l’apartat 5 de l’esmentada
Resolució de 17 de desembre de 1999, els
centres que durant el termini indicat en
aquell mateix apartat no presentin la justi-
ficació de la destinació de la subvenció o
ho facin de manera incompleta o incorrecta
perdran el seu dret a la subvenció.

Atès que s’han comprovat deficiències en
la justificació de la destinació de les sub-
vencions de diversos centres, cal revocar
parcialment aquestes subvencions abans
d’efectuar-ne el pagament, per tal d’ade-
quar-les a les quantitats correctament jus-
tificades.

Per tant, d’acord amb el Decret legislatiu
9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, modificat per la Llei 25/1998,
de mesures administratives, fiscals i d’adap-
tació a l’euro, i per la Llei 4/2000, de mesu-
res fiscals i administratives, i a proposta de
la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:

Revocar parcialment diverses subvenci-
ons atorgades per la Resolució de 8 de juny
de 2000, per la qual es resolen els recursos
de reposició presentats contra la Resolució
de 17 de desembre de 1999, per la qual es
resol la concessió de subvencions per a l’es-
colarització d’infants en centres privats
d’educació infanti l  de primer cicle de
Catalunya, en el sentit que s’especifica en
l’annex de la present Resolució, atès que
els centres que hi figuren no han presentat
la justificació de la destinació de la subven-
ció o ho han fet de manera incompleta o
incorrecta.

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

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

Barcelona, 18 de desembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

SA: subvenció atorgada per la Resolució de 8 de
juny de 2000.
SD: subvenció definitivament atorgada d’acord
amb les justificacions presentades pel centre.

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).

Codi: 08050879.
Denominació: Santa Eulàlia.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
SA: 178.740 ptes.
SD: 134.806 ptes.

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).

Codi: 08053686.
Denominació: El Cuc Savi.
Municipi: Súria.
Comarca: Bages.
SA: 1.720.955 ptes.
SD: 1.596.580 ptes.

Codi: 08053923.
Denominació: Patufet.
Municipi: Folgueroles.
Comarca: Osona.
SA: 2.640.913 ptes.
SD: 2.291.118 ptes.

Codi: 08055580.
Denominació: El Ralet.
Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
SA: 4.701.691 ptes.
SD: 4.110.056 ptes.

Codi: 08058660.
Denominació: El Petit Vailet.
Municipi: Súria.
Comarca: Bages.
SA: 1.667.553 ptes.
SD: 1.460.664 ptes.

Delegació territorial: Vallès Occidental.

Codi: 08055737.
Denominació: Tàndem.
Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Comarca: Vallès Occidental.
SA: 6.291.570 ptes.
SD: 4.711.000 ptes.

Delegació territorial: Girona.

Codi: 17006575.
Denominació: Centre Escolar Empordà.
Municipi: Roses.
Comarca: Alt Empordà.
SA: 2.847.219 ptes.
SD: 2.458.555 ptes.

Delegació territorial: Tarragona.

Codi: 43008146.
Denominació: Elisabeth.
Municipi: Salou.
Comarca: Tarragonès.
SA: 2.106.896 ptes.
SD: 1.699.020 ptes.

(00.347.111)
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