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ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministraments
(exp. 44/01).

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

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

Servei de Gestió d’Inversions i Contractaci-
ons, Secció d’Equipaments Educatius i Con-
tractacions.

c) Número d’expedient: 44/01.

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

ment de material per a les aules de tecno-

logia de l’ESO i pels batxillerats, segons
l’annex del plec de clàusules administrati-
ves particulars.

b) Termini d’execució: 2 mesos a partir
de la data de comunicació de l’adjudicació.

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

a) Tramitació: urgent, segons l’article 71
del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 75.246.730 ptes., IVA inclòs,

equivalent a 452.241,96 euros.

—5 Garanties
Provisional: del 2% del pressupost tipus

de licitació dels materials als quals es licita.
D’acord amb l’article 35.1 del Text refós de
la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial decret Legisla-
tiu 2/2000, de 16 de juny, queden dispen-
sades de constituir garantia provisional les
empreses que el total del pressupost tipus
de licitació dels materials als quals licita sigui
inferior, IVA exclòs, a 35.660.846 ptes.

Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-
ció dels materials adjudicats.

—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i

Contractacions, Secció d’Equipaments Edu-
catius i Contractacions.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta 3C.

c) Localitat: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00 ext. 3758-3759-

3760.
e) Telefax: 93.400.69.77.
f) Data límit d’obtenció de documents i

informació: 2 de juliol de 2001.
g) Internet: http://www.gencat.es/ense/

ense_lici.html

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 11 de ju-

liol de 2001. Es fa constar que si l’últim
dia del termini és festiu, la presentació de
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proposicions es prorrogarà fins al proper
dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2, 7.3 i 7.4 del
plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament

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

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6 d’a-
quest Anunci o en els domicilis de les de-
legacions territorials del Departament d’En-
senyament.

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

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

—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i

Contractacions, Secció d’Equipaments Edu-
catius i Contractacions.

b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.

c) Data: 18 de juliol de 2001.
d) Hora: 10 h.

—9 Despeses de l’Anunci: l’import de l’A-
nunci anirà a càrrec de l’empresa adjudica-
tària.

—10 Presentació de mostres: es presen-
tarà mostra de tots els materials als quals
es liciti.

—11 Data de tramesa de l’Anunci al DOCE:
21 de maig de 2001.

Barcelona, 23 de maig de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.143.091)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministraments
(exp. 23/01).

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

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

Servei de Gestió d’Inversions i Contractaci-
ons, Secció d’Equipaments Educatius i Con-
tractacions.

c) Número d’expedient: 23/01.

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

ment de material pels cicles formatius dels
centres docents públics de Catalunya, se-
gons l’annex del plec de clàusules adminis-
tratives particulars.

b) Termini d’execució: 2 mesos a partir
de la data de comunicació de l’adjudicació.

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

a) Tramitació: urgent, segons l’article 71
del Text refós de la Llei de contractes de les

administracions públiques aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

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

—4  Pressupost de licitació
Import total: 283.159.120 ptes., IVA in-

clòs, equivalent a 1.701.820,59 euros.

—5  Garanties
Provisional: del 2% del pressupost tipus

de licitació dels materials als quals es licita.
D’acord amb l’article 35.1 del Text refós de
la Llei de contractes de les administracions
públiques aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2000, de 16 de juny, queden dispensa-
des de constituir garantia provisional les em-
preses que el total del pressupost tipus de
licitació dels materials als quals licita sigui
inferior, IVA exclòs, a 35.660.846 ptes.

Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-
ció dels materials adjudicats.

—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i

Contractacions, Secció d’Equipaments Edu-
catius i Contractacions.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta 3C.

c) Localitat: Barcelona 08021
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3758-

3759-3760.
e) Telefax: 93.400.69.77.
f) Data límit d’obtenció de documents i

informació: 29 de juny de 2001.
g) Internet:
http://www.gencat.es/ense/ense_lici.html

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 9 de juliol

de 2001. Es fa constar que si l’últim dia
del termini és festiu, la presentació de pro-
posicions es prorrogarà fins al proper dia
hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2, 7.3 i 7.4 del
plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació
Entitat: Registre General del Departament

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

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

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

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

—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i

Contractacions, Secció d’Equipaments Edu-
catius i Contractacions.

b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.

c) Data: 16 de juliol de 2001.
d) Hora: 10 h.

—9 Despeses de l’Anunci: l’import de l’A-
nunci serà a càrrec de l’empresa adjudica-
tària.

—10 Presentació de mostres: es presen-
tarà mostra dels materials assenyalats amb
un asterisc a l’annex del plec de clàusules
administratives particulars. Dels materials
que no calgui presentar mostres, s’haurà de
presentar un catàleg àmpliament documen-
tat, amb especificació concreta del model
que s’oferta i perfectament identificable.

—11 Data de tramesa de l’Anunci al
DOCE: 18 de maig de 2001.

Barcelona, 23 de maig de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.143.095)

EDICTE de 18 de maig de 2001, pel qual
es notifica la resolució d’incoació d’expe-
dient disciplinari al Sr. Rubén Sbert i Za-
carias.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la Resolució de 13 de febrer
de 2001, del secretari general del Departa-
ment d’Ensenyament, per la qual s’incoa
expedient disciplinari al subaltern interí Sr.
Rubén Sbert i Zacarias, de Vilanova i la
Geltrú, es notifica a la persona interessada
que, en aplicació del que disposa l’article
59.4 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, la Resolució d’incoació és a la
seva disposició a les oficines de la Inspec-
ció de Serveis del Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de Catalunya, Via
Augusta, 202-206, planta 5B, 08021 Bar-
celona, de dilluns a divendres en horari d’ofi-
cina, i que se’l cita perquè el primer dime-
cres, ultrapassades 48 hores després de la
publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, comparegui a
les 11 hores i 30 minuts a la planta 5B de
la Via Augusta, núm. 202, 08021 de Barce-
lona, a fi de prendre-li declaració en relació
amb l’expedient disciplinari que es notifica
per aquest Edicte.

Barcelona, 18 de maig de 2001

Salvador Escofet i Vitó
Instructor de l’expedient

(01.114.010)

EDICTE de 8 de maig de 2001, pel qual es
notifica l’inici de l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants privada Chi-
quilín, d’Esplugues de Llobregat.

A l’expedient d’ofici de cessament d’activi-
tats de la llar d’infants privada Chiquilín, d’Es-
plugues de Llobregat, es va intentar notificar
en data 12 de febrer de 2001 l’inici de l’expe-
dient  i el tràmit de vista i audiència a la titular
senyora M. Ascensión Luqui Jz. De Marane-
si, al domicili del centre c. Sometens, 5-7,
d’Esplugues de Llobregat. La notificació es-
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mentada va ser retornada pel servei de cor-
reus en data 21 de febrer de 2001.

Posteriorment, es va intentar la notifica-
ció a la mateixa adreça. Aquesta notificació
també va ser retornada pel servei de cor-
reus en data 12 de març de 2001.

En conseqüència, de conformitat amb el
que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, es notifica a la
senyora M. Ascensión Luqui Jz. De Mara-
nesi l’inici d’ofici de l’expedient de cessa-
ment d’activitats de la llar d’infants Chiqui-
lín, d’Esplugues de Llobregat, amb núm. de
codi 08036263.

I als efectes de donar compliment al trà-
mit de vista i audiència, d’acord amb l’arti-
cle 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, l’expedient és a disposició de la
persona interessada a les dependències de
la Secció de Gestió de Centres de la Dele-
gació Territorial d’Ensenyament del Baix
Llobregat-Anoia (c. Laureà Miró, 328-330,
1a planta, 08980 Sant Feliu de Llobregat),
de dilluns a divendres, en horari d’oficina,
perquè pugui al·legar i presentar els docu-
ments i justificacions que consideri opor-
tuns, en el termini de quinze dies hàbils a
comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC, amb la prevenció
que un cop transcorregut el termini esmen-
tat l’expedient seguirà la seva tramitació.

Sant Feliu de Llobregat, 8 de maig de 2001

Carme Arnau i Planella
Delgada territorial del Baix Llobregat-Anoia

(01.092.036)

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2001, de
modificació de la Resolució de 13 de febrer
de 2001, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat El Niu, de Sabadell.

Per la Resolució de 13 de febrer de 2001
(DOGC núm. 3342, de 7.3.2001) es va au-
toritzar la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat El Niu,
de Sabadell.

Atès que s’han observat errades a la Re-
solució esmentada, i d’acord amb l’article
105.2 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,

Resolc:

—1 Modificar la part dispositiva de la Re-
solució de 13 de febrer de 2001, per la qual
s’autoritza la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat El Niu,
de Sabadell, en el sentit de suprimir el segon
paràgraf, relatiu a la subrogació del nou titu-
lar en les obligacions i els drets del concert
educatiu subscrit amb el titular anterior.

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

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

Sabadell, 15 de maig de 2001

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

Jordi Basiana Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

(01.101.091)

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2001, per
la qual s’autoritza l’obertura del centre do-
cent privat La Selva, de Santa Coloma de
Farners.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat La Selva, de Santa
Coloma de Farners, en petició d’autoritza-
ció d’obertura, es va instruir l’expedient
corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat La Selva, de Santa Coloma de Farners,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

Així mateix, poden interposar potesta-
tivament recurs de reposició, previ al re-
curs contenciós administratiu, davant l’òr-
gan 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 dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifi-
cada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus in-
teressos.

Girona, 16 de maig de 2001

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

Pilar Sancho i Espigulé
Delegada territorial de Girona

ANNEX

Comarca de La Selva

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Santa Coloma de Farners.
Localitat: Santa Coloma de Farners.
Núm. de codi: 17007816.
Denominació: La Selva.
Adreça: c. Sant Sebastià, 47 baixos.
Titular: Escola Comarcal d’Arts i Oficis de la
Selva SL.
NIF: B17445461.

Autorització d’obertura del centre docent
pr ivat La Selva, de Santa Coloma de
Farners, amb efectes a partir del curs 2001-
2002.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

FP de grau mitjà.
Família de manteniment de vehicles au-

topropulsats.
Cicle formatiu d’electromecànica de ve-

hicles, amb 2 grups amb capacitat per a 40
llocs escolars (en cap cas un grup no supe-
rarà els 30 llocs escolars).

(01.130.163)

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2001, per
la qual s’autoritza el cessament d’activitats
de la llar d’infants Sagrat Cor de Jesús, de
Sant Fruitós de Bages.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants Sagrat Cor de Jesús, de Sant
Fruitós de Bages, en petició d’autorització
de cessament d’activitats, es va instruir l’ex-
pedient corrresponent;

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeixen la normativa vigent, en concret 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, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats,
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Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de
la llar d’infants Sagrat Cor de Jesús, de Sant
Fruitós de Bages en els termes que s’espe-
cifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós ad-
ministratiu, davant la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justícia
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, re-
guladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les 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, 17 de maig de 2001

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

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

ANNEX

Comarca del Bages

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Sant Fruitós de Bages.
Localitat: Sant Fruitós de Bages.
Núm. de codi: 08053613.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Adreça: Sant Benet, 8.
Titular: Mínima Congregación de Siervas del
Sagrado Corazón de Jesús Curia General.
NIF: Q0800044J.

Autorització de cessament d’activitats de
la llar d’infants Sagrat Cor de Jesús de Sant
Fruitós de Bages, amb efectes a partir del
final del curs 2000-2001.

(01.107.065)

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
La Caseta Amagada, d’Arenys de Munt.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del

centre docent privat La Caseta Amagada,
d’Arenys de Munt, en petició d’ampliació
d’unitats de primer cicle d’educació infantil,
es va instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat La
Caseta Amagada, d’Arenys de Munt, per
ampliació d’unitats de primer cicle d’edu-
cació infantil, en els termes que s’especifi-
quen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta resolució s’inscriurà al Regis-
tre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada, davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, se-
gons el que disposen els articles 114 i 115
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.

Barcelona, 18 de maig 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: Arenys de Munt.
Localitat: Arenys de Munt.
Núm. de codi: 08057813.
Denominació: La Caseta Amagada.
Adreça: av. Panagall, 85 (interior).
Titular: M. Ángeles Salichs Pont.
NIF: 38794614P.

S’autoritza l’ampliació d’1 unitat de pri-
mer cicle d’educació infantil, amb capacitat
per a 20 llocs escolars, amb efectes a partir
de l’inici del curs 2000-2001.
Composició del centre a l’inici del curs 2000-
2001:
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 4 unitats de llar d’infants
amb capacitat per a 61 llocs escolars.

(01.114.003)

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2001, per
la qual es deixa sense efectes la subvenció
per a despeses del servei de transport del
centre docent privat concertat d’educació
especial L’Arboç, de Mataró.

Per Resolució d’11 de desembre de 2000
(DOGC núm. 3289, de 20.12.2000), es va
resoldre el concurs públic per a la conces-
sió de subvencions per al finançament de
despeses de personal dels serveis de men-
jador, esbarjo i transport dels centres do-
cents concertats d’educació especial, i es
va concedir al centre docent privat L’Arboç,
de Mataró, una subvenció per un import total
de 14.530.512 pessetes corresponent a 16
monitors de menjador, 10 monitors d’esbar-
jo i 3 monitors de transport.

Atès que el centre ha comunicat la renún-
cia a la subvenció per a despeses del servei
de transport, cal revocar la subvenció de 3
monitors de transport i per tant modificar
l’import de la subvenció total;

Atès el que estableix el capítol IX del De-
cret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de fi-
nances públiques de Catalunya, i l’Ordre
de 15 de juny de 2000 (DOGC núm. 3175,
de 5.7.2000), per la qual s’obre convoca-
tòria de concurs públic per a la concessió
de subvencions per al finançament de des-
peses de personal dels serveis de menja-
dor, esbarjo i transport dels centres do-
cents concertats d’educació especial;

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

Resolc:

—1 Deixar sense efecte l’ajut per a des-
peses de personal del servei de transport
concedit al centre docent privat L’Arboç, de
Mataró, i modificar la subvenció atorgada
per la Resolució d’11 de desembre de 2000,
en el sentit que s’especif ica a l’annex
d’aquesta Resolució.

—2 La modif icació que s’aprova per
aquesta Resolució té efectes a partir de l’ini-
ci del curs escolar 2000/01.

Contra aquesta Resolució, que exhau-
reix la via administrativa, les persones in-
teressades poden interposar recurs con-
tenc iós  admin is t ra t iu  davant  la  Sa la
Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà 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 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 ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/
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1999, de 13 de gener, o qualsevol altre re-
curs que considerin convenient per a la de-
fensa dels seus interessos.

Barcelona, 18 de maig de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Codi: 08034308.
Denominació: L’Arboç.
Municipi: Mataró.
Comarca: Maresme.
Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Monitors subvencionats:
Menjador: 16.
Esbarjo: 10.
Import atorgat: 11.658.504 pessetes.

(01.114.006)

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2001, de
cessament de les activitats del centre do-
cent privat Luis Vives, de Barcelona.

Per la Resolució de 6 d’octubre de 2000
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats del centre docent privat Luis
Vives, de Barcelona, que es va haver de
notificar mitjançant l’Edicte de 18 de gener
de 2001 (DOGC núm. 3320, de 5.2.2001).

Un cop exhaurit el termini previst a l’arti-
cle 84 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, el titular no ha presentat cap al·le-
gació.

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, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats,

Resolc:

—1 El cessament d’ofici de les activitats
del centre docent privat Luís Vives, de
Barcelona, ubicat al pg. Manuel Girona, 33-
35, amb núm. de codi 08004365, amb efec-
tes a partir de la fi del curs 1996-97.

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

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les 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, 23 de maig de 2001

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

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

(01.122.028)

DECRET 146/2001, de 29 de maig, de ces-
sament i nomenament de membres del
Consell Escolar de Catalunya.

D’acord amb el que estableix l’article 6
de la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels
consells escolars, a sol·licitud del Consell
Interuniversitari de Catalunya, cal procedir al
cessament i nomenament de membres del
Consell Escolar de Catalunya, del sector as-
senyalat a l’article 4.1 l).

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

Decreto:

Article 1. La senyora Carme Borbonès i
Brescó cessa com a membre del Consell Es-
colar de Catalunya, en representació del
sector representants de les universitats.

Article 2. Nomenar membre del Consell Es-
colar de Catalunya, en representació del
sector representants de les universitats, el
senyor Estanislau Pastor i Mallol, amb efec-
tes fins al 14 de març de 2003.

Barcelona, 29 de maig de 2001

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.144.014)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 195/01).

—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: 0195/01.

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

la nova seu de la Delegació Territorial del
Departament d’Ensenyament a Lleida.

b) Termini d’execució: 18 mesos des de
la data de comprovació de replanteig.

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

a) Tramitació: urgent, segons article 71
del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 419.991.385 ptes. (IVA in-

clòs), equivalent a 2.524.199,06 euros,
desglossat en les següents anualitats:

Any 2001: 74.991.385 ptes.
Any 2002: 265.000.000 ptes.
Any 2003: 80.000.000 ptes.

—5 Garanties
Provisional: 8.399.828 ptes., equivalent a

50.483,98 euros.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

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

categoria E.

—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: 13 dies natu-

rals comptats des de l’endemà de la publica-
ció d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar
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 o en les delegacions terri-
torials.

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

Horari: de 9 a 14 hores.
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.
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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: sis dies després de l’acabament

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

En el cas que es presentin proposicions
por 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’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 31 de maig de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.149.152)

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2001, per
la qual s’estableix la pròrroga de l’experi-
mentació en determinats centres docents
dels ensenyaments substitutoris de la pro-
va d’accés als cicles formatius de grau su-
perior, en algunes famílies professionals, per
al curs 2001-2002.

Per la Resolució de 27 de juliol de 2000
(DOGC núm. 3214, de 29.8.2000), modifi-
cada parcialment per la Resolució de 9
d’octubre de 2000 (DOGC núm. 3246, de
17.10.2000), el Departament d’Ensenya-
ment va establir l’experimentació en deter-
minats centres docents dels ensenyaments
substitutoris de la prova d’accés als cicles
formatius de grau superior, en algunes fa-
mílies professionals, per al curs 2000-2001,
amb la finalitat de poder establir, un cop
avançada l’experimentació, quins han de
ser els seus continguts, la seva organitza-
ció en els centres docents i les metodolo-
gies més adequades.

Per tal de continuar amb aquesta expe-
rimentació és necessari, d’una banda, es-
tendre aquests ensenyaments substitutoris
de la prova d’accés als cicles formatius de
grau superior per al curs 2001-2002 en més
centres que imparteixen cicles formatius de
famílies professionals amb implantació sig-
nificativa, i d’altra banda, avaluar la forma-
ció rebuda pels alumnes que han seguit
aquests ensenyaments experimentals du-
rant el curs 2000-2001 en incorporar-se als
cicles de grau superior.

Amb aquesta finalitat, a proposta de la
Direcció General de Formació Professional,

Resolc:

—1 Prorrogar la impartició, amb caràcter
experimental i per al curs 2001-2002, dels

ensenyaments de promoció previstos a l’ar-
ticle 32.3 de la Llei orgànica 1/1990, de 3
d’octubre, en els centres que es determinen
a l’annex 1 d’aquesta Resolució, per a les
famílies professionals que s’hi especifiquen.

Per a cada família professional es deter-
mina, així mateix, el nombre màxim de per-
sones que, reunint els requisits exigibles,
podran seguir aquests ensenyaments.

—2 Els ensenyaments de promoció s’or-
ganitzen en un conjunt de matèries, cons-
tituïdes per un nombre determinat de crè-
dits de 35 hores de durada, que es classi-
fiquen en tres grups diferents:

a) Matèries comunes a totes les famílies
professionals.

b) Matèries d’especialitat que són comu-
nes a un grup de famílies professionals.

c) Matèries específ iques per a cada
família professional.

Els referents de les matèries, les durades
i els continguts estan recollits en els anne-
xos 2, 3 i 4 de la Resolució de 27 de juliol
de 2000, modificada per la Resolució de 9
d’octubre de 2000.

Aquests continguts seran desenvolupats
pels centres docents, amb l’assessorament
de la Inspecció d’Ensenyament i dels dife-
rents serveis de les direccions generals
competents per raó de la matèria.

—3 Podran cursar els ensenyaments de
promoció les persones que reuneixin els
requisits següents:

a) Haver complert 18 anys o complir-los
durant l’any 2001.

b) Estar en possessió del títol de tècnic
de grau mitjà de formació professional es-
pecífica d’un cicle de la mateixa família pro-
fessional al grau superior de la qual vulgui
accedir o d’una família afí que reglamentà-
riament s’estableixi.

—4 En cas que hi hagi més aspirants que
llocs per seguir els ensenyaments de pro-
moció, tindran prioritat els que acreditin
millor qualificació final en el cicle formatiu
de grau mitjà de formació professional es-
pecífica cursat.

En cas d’empat, els aspirants s’ordena-
ran d’acord amb el resultat del sorteig que
preveu l’article 17 de la Resolució de 27
de febrer de 2001, publicat per Resolució
de 26 de març de 2001 (DOGC núm. 3359,
de 30.3.2001).

—5 Les diferents matèries seran imparti-
des pel professorat l’especialitat o titulació
del qual estigui en concordança amb el seu
contingut. Correspon al director del centre
determinar els professors que impartiran les
diferents matèries.

—6 Els ensenyaments de promoció s’im-
partiran sempre que el nombre d’inscrits que
formalitzin la matrícula sigui igual o superior
a 20 alumnes. El nombre màxim d’alumnes
per grup serà de 30.

—7 L’avaluació del procés d’aprenentat-
ge dels alumnes serà contínua, amb obser-
vació sistemàtica i registre trimestral.

Les matèries dels ensenyaments de promo-
ció es qualificaran trimestralment amb nota
numèrica de l’1 al 10. La qualificació final de
la matèria, també numèrica, serà la mitjana
de les notes trimestrals, complementada amb

observacions del/de la professor/a sobre el
progrés i l’actitud general de l’alumne/a.

Per superar els ensenyaments de promo-
ció s’hauran de superar les matèries que
comprenen aquests ensenyaments amb una
qualificació de 5 o més. En aquest cas, la
qualificació final serà la d’apte, acompanya-
da d’una qualificació complementària, que
serà la mitjana, ponderada en funció del nom-
bre de crèdits, de les qualificacions finals de
les matèries que comprenen els ensenya-
ments. En cas contrari, serà de no apte.

No obstant això, la junta d’avaluació del
curs podrà donar per superats aquests en-
senyaments a l’avaluació final, amb qualifi-
cació de 5, tot i tenir fins a dues matèries
suspeses, aplicant els criteris establerts
prèviament a l’avaluació.

—8 Els alumnes que superin els ensenya-
ments de promoció podran sol·licitar al cen-
tre l’acreditació per accedir al cicle formatiu
de grau superior de la família que correspon-
gui, que s’expedirà d’acord amb el model que
consta a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

Els alumnes que no hagin superat els en-
senyaments de promoció podran matricu-
lar-se de nou, només una vegada, i cursa-
ran totes i cadascuna de les matèries que
en formen part.

—9 L’assistència a classe i el seguiment
de les activitats de totes les matèries del
curs per part de l’alumnat són obligatoris.

—10 El procediment i calendari a seguir
en l’admissió d’alumnes és el següent:

a) Inscripció: per al curs 2001-2002 els
alumnes interessats es podran preinscriure
de l’11 al 15 de juny de 2001 als centres
autoritzats que consten a l’annex 1 d’aques-
ta Resolució.

b) Llistes provisional i definitiva: el dia 27
de juny de 2001 els centres publicaran la
llista provisional d’alumnes admesos i ex-
closos. A partir de la publicació de la llista,
s’obrirà un termini de tres dies hàbils per
presentar reclamacions davant el director del
centre. Un cop resoltes les reclamacions, el
28 de juny de 2001 es publicarà la llista
definitiva.

c) Matriculació: la publicació de la llista
definitiva obrirà el període de matriculació,
que finalitzarà el 10 de juliol de 2001.

—11 Les disposicions contingudes en el
Reglament de règim intern del centre seran
d’aplicació a l’alumnat que es matriculi als
ensenyaments de promoció.

—12 Per als alumnes dels cicles formatius
de formació professional de grau mitjà que,
en el curs 2000-2001 completin durant els
mesos de l’estiu el crèdit de formació en
centres de treball, i vulguin matricular-se per
cursar els ensenyaments de promoció subs-
titutoris de la prova d’accés als cicles forma-
tius de grau superior, els centres docents
autoritzats per impartir aquests ensenya-
ments, i que tinguin llocs vacants, obriran un
període extraordinari de matriculació, durant
la setmana anterior a l’inici del curs 2001-
2002. Aquests alumnes formalitzaran la
preinscripció en el període ordinari i hauran
de presentar un certificat del centre docent
conforme finalitzaran el crèdit de formació en
centres de treball en el període citat.
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Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant el Jutjat Contenciós Admi-
nistratiu, en el termini de dos mesos a comptar
de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de con-
formitat 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 con-
sellera d’Ensenyament, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva pu-
blicació al DOGC, segons el que dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 29 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifi-

cada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus in-
teressos.

Barcelona, 23 de maig de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Centres, famílies professionals i grups

Centre Municipi Família professional Llocs

Delegació Territorial del Baix Llobregat-Anoia
IES Esteve Terrades i Illa ................................................ Cornellà de Llobregat Administració 30

Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat)
IES Mare de Déu de la Mercè .......................................Barcelona Manteniment de vehicles autopropulsats 15

Electricitat i electrònica 15
IES Escola del Treball .....................................................Barcelona Administració 30
Escoles professionals
Salesianes de Sarrià .......................................................Barcelona Arts gràfiques 10

Fabricació mecànica 10
Electricitat i electrònica 10

Institució Cultural del CIC ............................................... Barcelona Activitats físiques i esportives 30
Monlau .............................................................................Barcelona Manteniment de vehicles

autopropulsats 15
Electricitat i electrònica 15

Escola Tècnica Professional del Clot ............................Barcelona Manteniment i serveis a la producció 10
Manteniment de vehicles
Autopropulsats 10
Fabricació mecànica 10

Delegació Territorial de Barcelona II (comarques)
IES del Mollet del Vallès .................................................Mollet del Vallès Manteniment de vehicles

Autopropulsats 10
Electricitat i electrònica 10
Fabricació mecànica 10

IES Lacetània ..................................................................Manresa Administració 30
Xaloc ................................................................................ L’Hospitalet de Llobregat Fabricació mecànica 15

Manteniment i serveis a la producció 15

Delegació Territorial de Girona
IES Montilivi .....................................................................Girona Administració 30
IES La Garrotxa ............................................................... Olot Fabricació mecànica 10

Electricitat i electrònica
i manteniment i serveis a la producció 10
Tèxtil, confecció i pell 10

IES Escola d’Hoteleria i Serveis Sant Narcís ................ Girona Hoteleria i turisme 30

Delegació Territorial de Lleida
IES Caparrella .................................................................. Lleida Manteniment i serveis  a la producció 10

Manteniment de vehicles autopropulsats 10
Electricitat i electrònica 10

Delegació Territorial de Tarragona
IES Pere Martell .............................................................. Tarragona Edificació i obra civil,

Fabricació mecànica i fusta i moble 10
Manteniment i serveis a la producció,
manteniment de vehicles autopropulsats
i electricitat i electrònica 10
Arts gràfiques 10

IES de l’Ebre ................................................................... Tortosa Administració 15
Comerç i màrqueting 15

Delegació Territorial del Vallès Occidental
IES Castellarnau ..............................................................Sabadell Sanitat 30
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ANNEX 2

Certificació

Certificat número (1)
Certificació d’estudis dels ensenyaments

substitutoris de la prova d’accés als cicles
formatius de grau superior.

(2) Secretari/ària del centre (3), segons les
dades que hi ha dipositades en aquesta Se-
cretaria,

Certifico:

Que (4), amb DNI número (5), natural de (6),
nascut/ada en data (7) ha cursat en aquest
centre els ensenyaments de promoció als
cicles formatius de grau superior de formació
professional específica, de la família (8) i ha
estat declarat: (*) amb la qualificació de (**).

La superació d’aquests ensenyaments
possibilita l’accés als cicles formatius de grau
superior de la família professional de (8).

I perquè així consti, signo aquest certifi-
cat, amb el vistiplau del/de la director/a del
centre, a petició de la persona interessada,
a (9) el dia (10).

Localitat i data

El/La secretari/ària

Vistiplau

El/La director/a

(11) (12)

Segell del centre

(1) Número del certificat.
(2) Nom i dos cognoms. Pel que fa als

centres privats que no tinguin secretari/
ària, el certificat es farà a nom del/de la
director/a, de manera que en lloc de dir:
“(2) Secretari/ària del centre” hi posarà:
“(2) Director/a del centre...”

(3) Denominació del centre: almenys el
nom i el municipi.

(4) Nom i dos cognoms de l’alumne/a.
(5) DNI o passaport.
(6) Municipi de naixement de l’alumne/a

o país per als nascuts fora d’Espanya.
(7) Data de naixement.
(8) Nom de la família professional.
(9) Localitat on se signa el certificat.
(10) Data en què se signa el certificat.
(11) Nom, dos cognoms i signatura del/

de la secretari/ària del centre (per als cen-
tres que en tinguin), o del director/a.

(12) Nom i dos cognoms i signatura del/
de la director/a del centre.

(*) Apte o no apte.
(**) Qualificació final de 5 a 10, només pels

declarats apte.

(01.138.102)


