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RESOLUCIÓ de 9 d’abril de 2001, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura de la llar d’infants privada
Els Timbals, de Sant Adrià de Besòs.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pel titu-
lar de la llar d’infants privada Els Timbals,
de Sant Adrià de Besòs, en petició de canvi
de titularitat, es va instruir l’expedient cor-
responent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, 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’auto-
rització d’obertura de la llar d’infants pri-
vada Els Timbals, de Sant Adrià de Be-
sòs, per canvi de titularitat, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.
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—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

—3 La llar d’infants a què fa referència
aquesta Resolució disposa d’un termini de
12 anys, comptats a partir de l’entrada en
vigor de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, per adequar-se als requisits mínims
que estableix el Reial decret 1004/1991, de
14 de juny.

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, 9 d’abril de 2001

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

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

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Localitat: Sant Adrià de Besòs.
Núm. de codi: 08052438.
Denominació: Els Timbals.
Adreça: c. Església, 19-21.
Titular: M. Pilar Bonel Felices.
NIF: 17057004C.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser Fundació Privada Ensenyament
i Família, amb núm. de NIF G61956306, amb
efectes a partir del dia 1 del mes següent
de la seva publicació al DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Autoritzat com a llar d’infants privada, amb
capacitat màxima per a 30 llocs escolars.

(01.067.005)

RESOLUCIÓ de 9 d’abril de 2001, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Amor de Dios, de Sant Adrià de Besòs.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
a la corresponent delegació territorial del De-
partament d’Ensenyament pel titular del cen-
tre docent privat Amor de Dios, de Sant Adrià
de Besòs, en petició d’obertura dels ensenya-
ments de formació professional de grau mit-
jà, 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, i el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desen-
volupen determinats aspectes de l’ordena-
ció de la formació professional en l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat Amor
de Dios, de Sant Adrià de Besòs, per ober-
tura dels ensenyaments de formació profes-
sional de grau mitjà, 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 Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, segons el que dis-
posen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 9 d’abril de 2001

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

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

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Localitat: Sant Adrià de Besòs.
Núm. de codi: 08025186.
Denominació: Amor de Dios.
Adreça: c. Sant Pere, 9-11.
Titular: Amor de Déu, Gnes.
NIF: Q0800335G.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà, amb
efectes a partir del curs 1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil.
9 unitats de parvulari amb capacitat per

a 225 llocs escolars.
Educació primària.
18 unitats amb capacitat per a 450 llocs

escolars.
Educació secundària obligatòria.
6 unitats de primer cicle amb capacitat

per a 180 llocs escolars i 6 unitats de se-

gon cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars.

Formació professional de grau mitjà
Família administració
Cicle formatiu de gestió administrativa

amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars.

Família comerç i màrqueting
Cicle formatiu de comerç amb un grup

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

llocs escolars.

(01.067.007)

RESOLUCIÓ de 9 d’abril de 2001, per la
qual s’autoritza l’obertura del centre docent
privat Els Pinetons, de Matadepera.

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

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

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

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
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Sabadell, 9 d’abril de 2001

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

Comarca del Vallès Occidental

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Matadepera.
Localitat: Matadepera.
Núm. de codi: 08058921.
Denominació: Els Pinetons.
Adreça: c. Can Sola, 8.
Titular: Montcau Ensenyament, SL.
NIF: B60371796.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Els Pinetons, de Matadepera, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2000-2001.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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

(01.068.016)

RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2001, de
modificació de la Resolució de 27 de març
de 2001, per la qual s’aproven les normes
de preinscripció i matriculació d’alumnes als
conservatoris de música i als centres pri-
vats sostinguts amb fons públics que im-
parteixen els ensenyaments de grau mitjà
de música, per al curs 2001-02.

Per la Resolució de 27 de març de 2001
(DOGC núm. 3362, de 4.4.2001) es van
aprovar les normes de preinscripció i matri-
culació d’alumnes als conservatoris de
música i als centres privats sostinguts amb
fons públics que imparteixen els ensenya-
ments de grau mitjà de música, per al curs
2001-02.

Per la Resolució de 27 de març de 2001
(DOGC núm. 3364, de 6.4.2001) es va con-
vocar la prova específica d’accés al primer
curs de grau mitjà d’ensenyaments musicals
per al curs 2001-02, i per la Resolució de 29
de març de 2001 (DOGC núm. 3364, de
6.4.2001) es va convocar la prova d’accés a
cursos diferents del primer de grau mitjà d’en-
senyaments musicals per al curs 2001-02.

Atès que per accedir al grau mitjà dels
ensenyaments de música els alumnes han
d’haver superat una prova específica d’ac-
cés, cal modificar l’esmentada Resolució de
27 de març de 2001 (DOGC núm. 3362, de
4.4.2001), per tal que els alumnes tinguin el
resultat de les proves amb anterioritat al pe-
ríode de preinscripció,

Resolc:

—1 Modificar el primer paràgraf de l’arti-
cle 4.1 de la Resolució de 27 de març de
2001, per la qual s’aproven les normes de

preinscripció i matriculació d’alumnes als
conservatoris de música i als centres pri-
vats que imparteixen els ensenyaments de
grau mitjà de música, per al curs 2001-02,
que queda redactat de la següent manera:

“El període de presentació de sol·licituds
de preinscripció per a l’ingrés en els con-
servatoris de música de grau mitjà i en els
centres privats sostinguts amb fons públics
que imparteixen ensenyaments de música
de grau mitjà, és el comprès entre els dies
25 i 29 de juny de 2001, ambdós inclosos.
Qualsevol sol·licitud formulada abans del
període assenyalat es considerarà nul·la.”

—2 Modificar l’article 6.1 de la Resolució
de 27 de març de 2001, per la qual s’apro-
ven les normes de preinscripció i matricula-
ció d’alumnes als conservatoris de música
i als centres privats que imparteixen els
ensenyaments de grau mitjà de música, per
al curs 2001-02, que queda redactat de la
manera següent:

“Els alumnes admesos que reuneixin tots
els requisits de caràcter acadèmic han de
formalitzar la matrícula durant el període
comprès entre els dies 16 i 21 de juliol de
2001, ambdós inclosos.”

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’abril de 2001

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(01.109.075)

DECRET 105/2001, de 17 d’abril, pel qual
es crea un institut d’educació secundària a
Cornellà de Llobregat.

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’educació, a proposta de la consellera d’En-
senyament i amb la deliberació prèvia del
Govern,

Decreto:

Article únic. Crear l’institut d’educació
secundaria a Cornellà de Llobregat, amb
número de codi 08059688, per fusió de
l’IES Maria Aurèlia Capmany, amb núme-
ro de codi 08053273 i de l’IES Jacint Ver-

daguer, amb número de codi 08046633,
de Cornellà de Llobregat, ubicat al c. Gar-
rofer, s/n, de Cornellà de Llobregat (Baix
Llobregat), el funcionament del qual s’ade-
quarà al que estableix el Decret 199/1996,
de 12 de juny, pel qual s’aprova el Regla-
ment orgànic dels centres docents públics
que imparteixen educació secundària i for-
mació professional 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 desenvolupament del que
disposa aquest Decret.

Barcelona, 17 d’abril de 2001

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.097.100)

ORDRE de 24 d’abril de 2001, de modifi-
cació de l’Ordre de 28 de setembre de 2000,
per la qual s’adapten els negociats del
Departament d’Ensenyament al Decret 320/
2000, de 27 de setembre, de reestructura-
ció del Departament d’Ensenyament, i se
n’aprova la descripció de les funcions
(DOGC núm. 3243, d’11.10.2000).

Per l’Ordre de 28 de setembre de 2000
es van adaptar els negociats del Departa-
ment d’Ensenyament al Decret 320/2000,
de 27 de setembre, de reestructuració del
Departament d’Ensenyament, i es van apro-
var les descripcions de funcions.

Dins la Secció de Provisió de Llocs de Tre-
ball Docents d’Ensenyaments Infantil i Pri-
mari del Servei de Professorat d’Educació
Infantil i Primària es crea el Negociat de
Provisió de Llocs de Treball del Cos de
Mestres d’Ensenyaments Infantil i Primari,
al qual li pertoquen com a funcions l’assig-
nació dels llocs de treball corresponents als
professors amb destinació definitiva o pro-
visional i interins, i la previsió i el control de
les dotacions corresponents, així com la ins-
trucció i la supervisió sobre les tasques que
desenvolupen les delegacions territorials en
relació amb aquestes matèries.

Ateses les competències de la Subdirec-
ció General de Provisió i Definició de Llocs
de Treball de Professorat de la Direcció
General de Recursos Humans a la qual
pertany l’esmentat Negociat i la seva distri-
bució dins la unitat, es considera convenient
modificar la denominació i les funcions assig-
nades a l’esmentat Negociat.

D’altra banda, pel Decret 89/2001, de 20
de març, de modificació del Decret 320/
2000, de 27 de setembre, de reestructura-
ció del Departament d’Ensenyament, s’ha
modificat la denominació de la Subdirec-
ció General de Supervisió d’Equipaments
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Educatius, que ha passat a denominar-se
Subdirecció General de Supervisió de
Construccions Escolars i Equipaments
Educatius.

En conseqüència, d’acord amb el que dis-
posa l’article 25.2 de la Llei 13/1989, de 14
de desembre, d’organització, procediment
i règim jurídic de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1. Es modifica l’article únic de l’Or-
dre de 28 de setembre de 2000, per la qual
s’adapten els negociats del Departament
d’Ensenyament al Decret 320/2000, de 27
de setembre, de reestructuració del Depar-
tament d’Ensenyament, i se n’aprova la des-
cripció de les funcions, en relació amb la
denominació i funcions atribuïdes al Nego-
ciat de Provisió de Llocs de Treball del Cos
de Mestres d’Ensenyaments Infantil i Primari,
que passa a denominar-se Negociat de Con-
cursos de Provisió de Llocs de Treball d’En-
senyaments Infantil i Primari.

Corresponen al Negociat de Concursos
de Provisió de Llocs de Treball d’Ensenya-
ments Infantil i Primari l’assignació amb
caràcter definitiu dels llocs de treball do-
cents de caràcter singular i l’assignació de
llocs en comissió de serveis de centres de
règim especial, així com la instrucció i su-
pervisió sobre les tasques que desenvolu-
pen les delegacions territorials en relació
amb aquestes matèries.

Article 2. D’acord amb el que estableix el
Decret 89/2001, de 20 de març, de modi-
ficació del Decret 320/2000, de 27 de se-
tembre, de reestructuració del Departament
d’Ensenyament, les referències contingu-
des en l’Ordre de 28 de setembre de 2000
a la Subdirecció General de Supervisió
d’Equipaments Educatius s’entendran
efectuades a la Subdirecció General de Su-
pervisió de Construccions Escolars i Equi-
paments Educatius.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 24 d’abril de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.085.034)

RESOLUCIÓ de 9 d’abril de 2001, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura de la llar d’infants Mentxu,
de Mataró.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament per la titular de
la llar d’infants Mentxu, de Mataró, en pe-
tició de canvi de titularitat, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura de la llar d’infants Mentxu,
de Mataró, per canvi de titularitat, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’a-
questa Resolució.

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

—3 La llar d’infants a què fa referència
aquesta Resolució disposa d’un termini de
12 anys comptats a partir de l’entrada en
vigor de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, per adequar-se als requisits mínims
que estableix el Reial decret 1004/1991, de
14 de juny.

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, 9 d’abril de 2001

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 Maresme

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Mataró.
Localitat: Mataró.
Núm. de codi: 08048721.
Denominació: Mentxu.
Adreça: Lluís Moret, 22.
Titular: Álvarez Bruna, Carmen.
NIF: 38723547 B.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser Carme Batlle Álvarez, amb NIF
38787804 Y, a partir del dia 1 del mes se-
güent de la seva publicació al DOGC.
Composició del centre:

Autoritzat com a llar d’infants amb una
capacitat màxima de 21 llocs escolars.

(01.067.006)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministrament
(exp. 894/01).

—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: 0894/01.

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

ment i instal·lació d’un equip d’aire condi-
cionat a l’edifici seu de la Delegació Territo-
rial del Baix Llobregat-Anoia, al c. Laureà
Miró, 328-330, de Sant Feliu de Llobregat.

b) Termini d’execució: cinc setmanes des
de la data de constitució de la garantia
definitiva.

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

a) Tramitació: urgent, segons article 71
de la Llei de contractes de les administra-
cions públiques.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 9.031.025 ptes. (IVA inclòs),

equivalent a 54.277,55 euros.

—5 Garanties
Provisional: no s’exigeix d’acord amb el

que estableix l’article 35 del Text refós de la
Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial decret legisla-
tiu 2/2000, de 16 de juny.

Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista
Carnet d’instal·lador del material a sub-

ministrar.

—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: 8 dies natu-

rals comptats des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa cons-
tar que si l’últim dia del termini és dissabte
o festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.

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

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

d’Ensenyament.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7

d’aquest Anunci.
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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: quatre dies després de l’acaba-

ment del termini de presentació de les pro-
posicions. Si el dia d’obertura de proposi-
cions és dissabte o festiu, el termini es
prorrogarà automàticament fins al següent
dia hàbil.

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

e) Hora: 10 h.

—10 Despeses d’anunci: l’import de l’A-
nunci anirà a càrrec de l’empresa adjudica-
tària.

Barcelona, 25 d’abril de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.114.107)

ORDRE de 20 d’abril de 2001, de pròrroga
per al curs 2001-2002 de preus públics per a
serveis de l’ensenyament telemàtic a distàn-
cia de batxillerat prestats per l’Institut Català
d’Ensenyament Secundari a Distància.

Mitjançant l’Ordre de 14 de juliol de 1998
es van crear els preus públics per determi-
nats serveis de l’ensenyament telemàtic a
distància en la modalitat de batxillerat de
ciències de la naturalesa i de la salut pres-
tats per l’Institut Català d’Ensenyament
Secundari a Distància.

Durant el curs 2001-2002 es considera
convenient mantenir els imports dels preus
públics esmentats i fer extensiva la utilitza-
ció d’aquests serveis a les altres modalitats
de batxillerat.

Atès que als serveis de drets de conne-
xió al campus virtual i manteniment de la
connexió de l’ensenyament telemàtic a dis-
tància de batxillerat els és d’aplicació l’arti-
cle 23 de la Llei 15/1997, de 24 de desem-
bre, de taxes i preus públics de la Generalitat
de Catalunya;

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

Ordeno:

Article 1. 1.1 Prorrogar el preu públic pel
servei de drets de connexió al campus virtu-

al en l’ensenyament telemàtic a distància de
batxillerat prestat per l’Institut Català d’En-
senyament Secundari a Distància, creat mit-
jançant el Decret 111/1992, d’11 de maig.

1.2 Fixar en 5.000 ptes. per curs (30,05
euros) el preu públic pel servei de drets de
connexió al campus virtual en l’Institut Ca-
talà d’Ensenyament Secundari a Distància
per al curs 2001-2002.

Article 2. 2.1 Prorrogar el preu públic pel
servei de manteniment de la connexió al
campus virtual, que inclou el correu elec-
trònic i l’accés a Internet, en l’ensenyament
telemàtic a distància de batxillerat prestat
per l’Institut Català d’Ensenyament Secun-
dari a Distància, creat mitjançant el Decret
111/1992, d’11 de maig.

2.2 Fixar en 3.075 ptes. per semestre
(18,48 euros) el preu públic pel servei de
manteniment de la connexió al campus vir-
tual, que inclou el correu electrònic i l’accés
a Internet, per al curs 2001-2002.

Article 3. Els preus públics seran exigibles
en iniciar-se la prestació dels serveis.

Article 4. Als alumnes de famílies nombro-
ses els seran aplicables les exempcions i bo-
nificacions que estableix la legislació vigent
relativa a la protecció d’aquestes famílies.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

D’acord amb el que disposa l’article 2.b)
de la Llei 4/1988, de 28 de març, regulado-
ra de l’autonomia de gestió econòmica dels
centres docents públics no universitaris de
la Generalitat de Catalunya, els ingressos
obtinguts d’acord amb els articles 1 i 2
d’aquesta Ordre s’ingressaran al compte
corrent del centre docent i seran gestionats
pel centre pels procediments que preveuen
la Llei 4/1988 esmentada i la normativa que
la desplega.

Barcelona, 20 d’abril de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.082.047)

ORDRE de 23 d’abril de 2001, per la qual
es modifiquen els preus públics de serveis
docents del Departament d’Ensenyament.

Atès que al servei d’autoaprenentatge, al
servei de cursos intensius d’estiu i al servei
de cursos monogràfics a les escoles ofici-
als d’idiomes i al servei de cursos mono-
gràfics a les escoles d’art, considerats com
a activitats complementàries, els és d’apli-
cació l’article 22 de la Llei 15/1997, de 24
de desembre, de taxes i preus públics de la
Generalitat de Catalunya, i d’acord amb l’ar-
ticle 23 de l’esmentada Llei sobre la crea-
ció, la modificació i la derogació dels preus
públics;

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

Ordeno:

Article 1. 1.1 Modificar el preu públic per
la utilització del servei d’autoaprenentatge
a les escoles oficials d’idiomes.

1.2 Fixar en 9.500 ptes. per quadrimes-
tre (57,10 euros) el preu públic d’utilització
del servei d’autoaprenentatge a les escoles
oficials d’idiomes per al curs 2001-02. Els
alumnes oficials de les escoles oficials d’idi-
omes gaudeixen d’una reducció del 50%
sobre aquest preu.

Article 2. 2.1 Modificar el preu públic pel
servei de cursos intensius d’estiu a les es-
coles oficials d’idiomes, impartits en el marc
de la formació permanent que preveu l’ar-
ticle 2.1 del Reial decret 967/1988, de 2 de
setembre, sobre ordenació dels ensenya-
ments corresponents al primer nivell dels en-
senyaments especialitzats d’idiomes.

2.2 Fixar en 36.800 ptes. (221,17 eu-
ros), per a cada curs de cada idioma, el preu
públic d’utilització del servei de cursos in-
tensius d’estiu a les escoles oficials d’idio-
mes per al curs 2001-02. Si el curs inclou
activitats fora de l’escola el preu públic és
de 40.800 ptes. (245,21 euros).

Article 3. 3.1 Modificar el preu públic pel
servei de cursos monogràfics a les escoles
oficials d’idiomes, impartits en el marc de la
formació permanent que preveu l’article 2.1
del Reial decret 967/1988, de 2 de setem-
bre, sobre ordenació dels ensenyaments
corresponents al primer nivell dels ensenya-
ments especialitzats d’idiomes.

3.2 Fixar el preu públic d’utilització del
servei de cursos monogràfics a les escoles
oficials d’idiomes per al curs 2001-02 en
6.200 ptes. (37,26 euros) d’inscripció al
curs, més 620 ptes. (3,73 euros) per hora
de durada d’aquest.

Article 4. 4.1 Modificar el preu públic pel
servei de cursos monogràfics a les escoles
d’art.

4.2 Fixar en 30.700 ptes. (184,51 eu-
ros) el preu públic per cadascun dels cur-
sos monogràfics a les escoles d’art per al
curs 2001-02.

Article 5. Tots aquests preus públics són
exigibles abans de la prestació del servei.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

D’acord amb el que disposa l’article 2.b)
de la Llei 4/1988, de 28 de març, regula-
dora de l’autonomia de gestió econòmica
dels centres docents públics no universi-
taris de la Generalitat de Catalunya, les
quantitats obtingudes d’acord amb els
articles 1, 2, 3 i 4 d’aquesta Ordre s’ingres-
saran al compte corrent del centre docent
i seran gestionats pel centre pels procedi-
ments que preveuen la Llei 4/1988 esmen-
tada i la normativa que la desplega.

Barcelona, 23 d’abril de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.097.006)
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ORDRE de 23 d’abril de 2001, per la qual
es modifiquen els preus públics pels serveis
d’ensenyament de música i de dansa als
col·legis d’educació primària i artística, per
al curs 2001-02.

Atès que als serveis d’ensenyaments de
música i de dansa que preveu l’article 39.5
de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu, li
és d’aplicació l’article 22 de la Llei 15/1997,
de 24 de desembre, de taxes i preus pú-
blics de la Generalitat de Catalunya i d’acord
amb l’article 23 de l’esmentada Llei sobre
la creació, la modificació i la derogació dels
preus públics;

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

Ordeno:

Article 1. 1.1 Modificar el preu públic pel
servei d’ensenyament de música als col·le-
gis d’educació primària i artística previstos
a la disposició addicional 6 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.

1.2 Fixar en 81.600 ptes. per curs, equi-
valents a 490,43 euros, el preu públic d’uti-
lització del servei públic d’ensenyament de
música als col·legis d’educació primària i
artística, per al curs 2001-02.

Article 2. 2.1 Modificar el preu públic pel
servei d’ensenyament de dansa als col·legis
d’educació primària i artística previstos a
la disposició addicional 6 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.

2.2 Fixar en 54.350 ptes. per curs, equi-
valents a 326,65 euros, el preu públic d’uti-
lització del servei públic d’ensenyament de
dansa als col·legis d’educació primària i
artística, per al curs 2001-02.

Article 3. Els preus públics seran exigibles
abans de la prestació del servei.

No obstant això, es pot fraccionar el pa-
gament dels preus públics en tres terminis
d’una tercera part cadascun. El primer ter-
mini es farà efectiu abans de la matriculació
de l’alumne, el segon termini es farà efectiu
abans del 31 de desembre, i el tercer termi-
ni es farà efectiu abans del 31 de març del
corresponent curs acadèmic.

Article 4. Als alumnes de famílies nombro-
ses els seran d’aplicació les exempcions i
bonificacions establertes en la legislació
vigent relativa a la protecció d’aquestes
famílies.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

D’acord amb el que disposa l’article 2.b)
de la Llei 4/1988, de 28 de març, regulado-
ra de l’autonomia de gestió econòmica dels
centres docents públics no universitaris de
la Generalitat de Catalunya, els ingressos

obtinguts d’acord amb els articles 1 i 2
d’aquesta Ordre s’ingressaran al compte
corrent del centre docent i seran gestionats
pel centre pels procediments previstos a la
Llei 4/1988 esmentada, i la normativa que
la desplega.

Barcelona, 23 d’abril de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.094.011)

ORDRE de 23 d’abril de 2001, per la qual
es modifiquen els preus públics dels serveis
prestats a les llars d’infants de titularitat del
Departament d’Ensenyament, i se n’aprova
el barem per a les bonificacions per al curs
2001-02.

Atès que al servei d’escolarització i men-
jador a les llars d’infants del Departament
d’Ensenyament li és aplicable l’article 22 de
la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de
taxes i preus públics de la Generalitat de
Catalunya, i d’acord amb l’article 23 de l’es-
mentada Llei sobre la creació, la modifica-
ció i la derogació dels preus públics;

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

Ordeno:

Article 1. Modificar els preus públics dels
serveis prestats a les llars d’infants de titu-
laritat del Departament d’Ensenyament per
al curs 2001-02, que queden establerts de
la manera següent:

Per la utilització dels serveis de la llar d’in-
fants: 23.000 ptes./mes (138,23 euros/mes).

Per la utilització dels serveis de la llar d’in-
fants excloent-ne el servei de menjador:
10.500 ptes./mes (63,11 euros/mes).

Article 2. El preu públic serà exigible en ini-
ciar-se la prestació del servei.

Article 3. Aprovar les bonificacions dels
preus públics dels serveis prestats a les llars
d’infants per al curs 2001-02, d’acord amb
el barem establert segons el procediment
següent:

a) En el cas que l’infant estigui integrat
en una unitat familiar, es calcularà la suma
dels ingressos anuals que per qualsevol
concepte percebi la unitat familiar de l’in-
fant. A aquests efectes, s’entén per unitat
familiar bé la formada pels cònjuges no
separats legalment o una altra relació esta-
ble anàloga i els fills menors de 18 anys i els
majors d’aquesta edat que tinguin la condi-
ció legal de persona amb disminució, o bé
la formada pel pare o la mare que tinguin la
representació legal i els fills que reuneixin
els requisits anteriors.

Per determinar la base de càlcul anual, el
total d’ingressos es dividirà pel nombre to-
tal de membres de la unitat familiar.

b) En el cas que l’infant no estigui integrat
en una unitat familiar, es calcularà la suma
dels ingressos anuals que per qualsevol

concepte percebi la unitat familiar del sub-
jecte obligat al pagament, inclosos els que
l’infant pugui percebre.

En aquest cas, per determinar la base de
càlcul anual, el total d’ingressos es dividirà
pel nombre total de membres de la unitat
familiar, inclòs l’infant.

Segons l’interval de la base de càlcul on
sigui el subjecte obligat a pagament, s’apli-
caran sobre el preu del servei les bonifica-
cions següents:

Interval primer
Base de càlcul anual: fins a 347.000 ptes.
(2.085,51 euros).
Import mensual que cal pagar: 0 ptes.
Exempció.

Interval segon
Base de càlcul anual de: 347.001 a 462.600
ptes. (de 2.085,52 a 2.780,28 euros).
Import mensual que cal pagar: preu del
servei x 0,25.
Bonificació: 75%.

Interval tercer
Base de càlcul anual: de 462.601 a 578.750
ptes. (de 2.780,29 a 3.478,36 euros).
Import mensual que cal pagar: preu del
servei x 0,50.
Bonificació: 50%.

Interval quart:
Base de càlcul anual: de 578.751 a 693.900
ptes. (de 3.478,37 a 4.170,42 euros).
Import mensual que cal pagar: preu del
servei x 0,75.
Bonificació: 25%.

A partir de 693.901 ptes. (4.170,43 eu-
ros), no hi haurà cap bonificació del preu
del servei.

Article 4. A les llars d’infants del Depar-
tament d’Ensenyament es podrà sol·licitar
bonificació sobre els preus públics dels
serveis que presten, que estableix l’arti-
cle 1 d’aquesta Ordre. La bonificació es
podrà sol·licitar al llarg de tot el curs es-
colar 2001-02.

El director de cada llar d’infants trametrà
al delegat territorial corresponent del Depar-
tament d’Ensenyament la llista de les pro-
postes de bonificació amb especificació del
nom del sol·licitant, el del beneficiari, la base
de càlcul anual i el tipus de bonificació pro-
posat. A aquesta relació s’adjuntaran les
sol·licituds i la documentació justificativa
corresponents.

El delegat territorial del Departament d’En-
senyament, amb els informes previs que s’es-
caiguin, resoldrà les sol·licituds i en notifica-
rà la resolució als interessats per mitjà del la
director de la llar d’infants corresponent. A
la resolució es farà constar el tipus de boni-
ficació aprovat.

Article 5. Contra les resolucions del dele-
gat territorial del Departament d’Ensenya-
ment relatives a la concessió o denegació
de bonificacions es podrà interposar, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la notificació de la resolució esmentada, re-
curs d’alçada, davant el director general de
Centres Docents, d’acord amb el que dis-
posen els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
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procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

DISPOSICIÓ FINAL

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

Barcelona, 23 d’abril de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.094.012)

RESOLUCIÓ de 9 d’abril de 2001, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Sant Jordi, de Fornells de la Selva.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Sant Jordi, de Fornells
de la Selva, en petició d’obertura dels en-
senyaments de batxillerat, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Sant Jordi, de Fornells de la Selva, per
obertura dels ensenyaments de batxillerat,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

Girona, 9 d’abril de 2001

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

Pilar Sancho Espigulé
Delegada territorial de Girona

ANNEX

Comarca del Gironès

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Fornells de la Selva
Localitat: Fornells de la Selva.
Núm. de codi: 17005391.
Denominació: Sant Jordi.
Adreça: ctra. de Girona a Fornells (Urb.
Fornells Park).

Titular: Saint George’s School, SA.
NIF: A17155334.
S’autoritza l’obertura del batxillerat amb

2 unitats de la modalitat d’humanitats i ci-
ències socials, amb capacitat per a 70 llocs
escolars, 2 unitats de la modalitat de cièn-
cies de la natura i la salut, amb capacitat
per a 70 llocs escolars i 2 unitats de la
modalitat de tecnologia, amb capacitat per
a 70 llocs escolars, amb efectes a partir del
curs 2001/02.
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 obligatòria: 4 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars.

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

(01.067.008)

ORDRE de 23 d’abril de 2001, de convo-
catòria de concurs públic per a la conces-
sió de subvencions destinades a la realitza-
ció de les escoles d’estiu per a l’any 2001.

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

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

El Pla de formació permanent del Depar-
tament d’Ensenyament recull aquesta tra-
dició d’escoles d’estiu com a activitat que,
realitzant-se al final del període lectiu anual,
té la singularitat de convocar els ensenyants
d’una mateixa comarca i, per tant, promou-

re una escola de qualitat arrelada al medi,
en la qual es donin a conèixer experiències
educatives, estudis i recursos sorgits del tre-
ball realitzat durant el curs escolar. Alhora,
és un marc on es poden començar a plani-
ficar les noves propostes de treball per al
curs següent.

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

Per tot això, i d’acord amb el que esta-
bleix el capítol 9 del Decret legislatiu 9/1994,
de 13 de juliol, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya,
en ús de les facultats atribuïdes a l’article 12
de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’or-
ganització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya, i l’article 93 del Decret legislatiu 9/
1994, i a proposta de la Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1. Convocar concurs públic per a
la concessió de subvencions destinades a
la realització de les escoles d’estiu per a
l’any 2001.

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

Article 3. L’import màxim de la subven-
ció per al conjunt de les escoles d’estiu
del 2001 serà de 80.000.000 pessetes
(480.809,68 euros). La subvenció anirà amb
càrrec al crèdit 06.02.482.01/1 del pressu-
post 2001 i no tindrà caràcter recurrent.

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

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar 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 potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la conse-
llera d’Ensenyament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al DOGC, segons el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
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4/1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 23 d’abril de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases generals

—1 Són objecte de subvenció les despe-
ses ocasionades per la realització de les
escoles d’estiu per a l’any 2001.

—2 Poden acollir-se a aquesta convocatò-
ria les associacions i organitzacions profes-
sionals d’ensenyants de nivells d’educació
infantil, primària i secundària que tinguin en
projecte la realització d’una escola d’estiu.

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

—3 Les escoles d’estiu per a l’any 2001
es duran a terme a les comarques o zones
següents:

Anoia.
Bages.
Barcelona.
Camp de Tarragona.
Gironès.
Maresme.
Noguera.
Osona.
Penedès.
Priorat.
Ripollès.
Segrià.
Terra Alta.
Terres de l’Ebre.
Urgell-Segarra.
Vallès Occidental.
Es preveu una única escola d’estiu per a

cadascuna d’aquestes zones, llevat de la
ciutat de Barcelona, on es podran realitzar
un màxim de dues escoles d’estiu.

També es durà a terme una escola d’es-
tiu específica per a secundària.

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

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

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

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

4.3 A la sol·licitud s’han de fer constar:
Dades identificatives de l’entitat sol·li-

citant.

Zona o comarca on es desitja realitzar
l’escola d’estiu.

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

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

Llista d’activitats programades, indicant
per a cadascuna:

Nom.
Tipologia (curs, conferència, taula rodo-

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

s’adreça.
Breu resum del contingut, d’entre 3 i 5 lí-

nies.

—5 Resolució de la convocatòria
Es delega en el director general d’Orde-

nació i Innovació Educativa la competència
per resoldre aquesta convocatòria i l’auto-
rització de la despesa corresponent, a pro-
posta de la comissió avaluadora, que esta-
rà integrada per:

El subdirector general de Formació Per-
manent i Recursos Pedagògics o persona
en la qual delegui, que actuarà com a pre-
sident.

La cap del Servei de Planificació, Avalu-
ació i Recursos Pedagògics, o persona en
la qual delegui.

Un tècnic de la Direcció General d’Orde-
nació i Innovació Educativa, que actuarà
com a secretari.

Els membres d’aquesta comissió estaran
afectats per les causes d’abstenció i recu-
sació que preveuen els articles 28 i 29 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

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

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

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

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

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

Contra la resolució esmentada, que ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació als taulers d’anuncis esmentats,
de conformitat amb el que preveu l’article
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que

va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva 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.

En qualsevol cas, les sol·licituds presen-
tades s’entendran estimades si no hi recau
resolució expressa en el termini de sis me-
sos des de la finalització del termini de pre-
sentació de les sol·licituds, dins els límits de
dotació pressupostària que estableix aques-
ta convocatòria.

—8 El lliurament de les subvencions es
farà en dues fases: la primera, del 80% de
l’import concedit, en el moment en què es
resolgui aquesta convocatòria, i la segona,
per un màxim del 20%, un cop fets la liqui-
dació i el control administratiu corresponent.

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

—10 Obligacions de les entitats benefici-
aries

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

10.2 Les entitats que realitzin les esco-
les d’estiu hauran de justificar l’aplicació dels
fons percebuts al compliment de la finalitat
subvencionada, mitjançant la liquidació de
despeses i ingressos i els documents origi-
nals justificatius de totes les despeses,
abans del 16 d’octubre del 2001.

10.2.1 La justificació cal presentar-la dins
del termini previst al paràgraf anterior. Si per
motius excepcionals no es pot fer dins
d’aquest termini se’n podrà sol·licitar una
ampliació. Aquesta sol·licitud s’haurà de fer
per escrit, i presentar-la abans que finalitzi
el termini previst al paràgraf anterior. En
aquesta sol·licitud s’han d’al·legar els mo-
tius que impedeixin presentar la justificació
dins del termini.

10.2.2 A la vista d’aquesta sol·licitud, i
en funció dels motius al·legats, el director
general d’Ordenació i Innovació Educativa
podrà concedir l’ampliació del termini per
presentar la justificació.

10.2.3 La justificació haurà de contenir:
Escrit de tramesa, on s’indicarà la docu-

mentació que s’adjunta.
Informe del/de la president/a de l’entitat

conforme la subvenció atorgada s’ha des-
tinat a la realització de les activitats per a
les quals s’ha concedit.

Relació detallada de les despeses i, si
escau, dels ingressos de l’activitat, d’acord
amb el pressupost presentat.
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Documents justificatius de les despeses
fins a cobrir l’import concedit. Només s’ac-
ceptaran com a documents justificatius de
les despeses els originals de les factures
amb els requisits legals que estableix la
normativa vigent, lliurades a l’entitat bene-
ficiària de la subvenció, acreditatives que
s’ha efectuat la despesa, sens perjudici del
retorn posterior dels originals que s’apor-
tin, si així se sol·licita.

Fotocòpia de cadascun dels documents
justificatius indicats al punt anterior.

10.2.4 En el cas que es justifiqui un im-
port inferior a la quantitat atorgada, l’import
de la subvenció es reduirà per l’import no
justificat correctament.

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

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

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

ANNEX 2

Característiques

Les escoles d’estiu s’adrecen al profes-
sorat dels nivells d’educació infantil, primà-
ria i secundària que desenvolupin les seves
activitats a Catalunya.

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

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

Objectius generals:
Contribuir a l’esforç dels docents en pro

de la seva actualització i millora professio-
nal.

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

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

Afavorir la catalanització en la llengua i els
continguts educatius de l’ensenyament.

Generar esforços educatius vers la forma-
ció d’actituds i valors favorables al coneixe-
ment i la cura del medi.

ANNEX 3

Barems de les escoles d’estiu de 2001

Matrícula: entre un mínim de 3.000 ptes.
(18,03 euros) i un màxim de 6.500 ptes.
(39,07 euros).

Despeses de docència:
Cursos: 5.500 ptes./hora (33,06 euros/

hora).
Intercanvis d’experiències: 10.000 ptes./

experiència (60,10 euros/experiència).
Comunicacions, participació en taules

rodones i debats: 10.000 ptes./participa-
ció individual (60,10 euros/participació in-
dividual).

Conferències: 25.000 ptes. (150,25 eu-
ros).

Despeses generals, poden incloure: des-
peses d’organització, despeses de divulga-
ció, despeses d’infrastructura i despeses de
material.

Les despeses generals, un cop descomp-
tats, si n’hi ha, els ingressos procedents
d’altres ajuts, no poden superar les despe-
ses de docència.

Despeses per desplaçaments: 38 ptes./
km (0,23 euros/km) en recorreguts de més
de 25 km en un sentit, només per a profes-
sorat formador i coordinadors.

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

Mitja dieta (manutenció): 2.750 ptes.
(16,53 euros).

Allotjament: 7.500 ptes. (45,08 euros).

(01.099.074)

RESOLUCIÓ de 20 d’abril de 2001, de
delegació en la direcció dels centres do-
cents públics de secundària dependents del
Departament d’Ensenyament de la compe-
tència del secretari general del Departament
per a l’adquisició de material inventariable
per a cicles formatius.

L’article 13 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, preveu que els òr-
gans de les diferents administracions públi-
ques poden delegar l’exercici de les com-
petències que tinguin atribuïdes en altres
òrgans de la mateixa Administració, encara
que no en siguin jeràrquicament depen-
dents, o de les entitats de dret públic vin-
culades o que en depenguin.

La implantació de cicles formatius de grau
mitjà i superior fa convenient dotar del ma-
terial específic necessari els centres públics
de Catalunya que imparteixen els esmen-
tats ensenyaments.

Atès que per a diversos centres públics
de Catalunya que imparteixen cicles forma-
tius cal adquirir material inventariable es
considera convenient, per raons d’eficàcia,
delegar la gestió de l’adquisició del material
esmentat als directors i directores dels cen-
tres docents públics de secundària;

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

Resolc:

—1 Delegar en els directors i directores dels
centres docents públics de secundària de-
pendents d’aquest Departament la compe-
tència per adquirir material inventariable per
impartir cicles formatius, per un import mà-
xim de 2.000.000 de ptes. (12.020,24 eu-
ros), per article i empresa.

—2 Per a l’exercici d’aquesta competèn-
cia delegada, la Direcció General de Cen-
tres Docents lliurarà els respectius imports
a càrrec de la corresponent partida pressu-
postària del capítol 6 als centres docents
afectats per la resolució d’assignació de
fons.

—3 Els actes dictats per delegació han de
portar a la signatura les paraules per dele-
gació, abreujades p. d., i seguides del rang
i de la data d’aquesta disposició i la data
del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
on s’hagi publicat.

Barcelona, 20 d’abril de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.109.069)


