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ORDRE de 27 de setembre de 2001, per
la qual es prorroga el termini de presentació de sol·licituds previst a l’Ordre de 3 de
juliol de 2001, per la qual s’obre convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la creació i la consolidació de
places escolars de primer cicle d’educació
infantil en centres de titularitat municipal.
Per Ordre de 3 de juliol de 2001 (DOGC
núm. 3425, de 6 de juliol), es va obrir con1007

vocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la creació i la consolidació de
places escolars de primer cicle d’educació
infantil en centres de titularitat municipal.
A l’article 4 de l’esmentada Ordre s’estableix que el termini de presentació de les
sol·licituds i la documentació és fins al 30
de setembre de 2001.
Amb la finalitat de facilitar que el major
nombre de corporacions locals puguin acollir-se a la convocatòria, i a proposta del
director general de Centres Docents,
Ordeno:
Article únic. Es prorroga fins al 31 de desembre de 2001 el termini per presentar la
sol·licitud i la documentació previstes a la
base 2 de l’annex 1 de l’Ordre de 3 de juliol
de 2001, per la qual es va obrir convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la creació i la consolidació de
places escolars de primer cicle d’educació
infantil en centres de titularitat municipal.
Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
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 potestativament requeriment, previ al recurs contenciós
administratiu, davant l’òrgan que va dictar
l’acte, en el termini de dos mesos a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposa l’article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Barcelona, 27 de setembre de 2001
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(01.270.119)
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CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
de 12 de juliol de 2001, per la qual s’implanten cicles formatius de formació professional de grau mitjà o de grau superior a
diversos centres docents (DOGC núm.
3435, pàg. 11356, de 20.7.2001).

l’Administració de la Generalitat, a proposta de la consellera d’Ensenyament i d’acord
amb el Govern,

Havent-se observat errades al text original català i de la Resolució esmentada,
tramès al DOGC i publicat al núm. 3435,
pàg. 11356, de 20.7.2001, se’n detalla l’oportuna correcció:

Article 1. El Departament d’Ensenyament
s’estructura, en l’àmbit territorial, en les delegacions següents:
a) Delegació Territorial de Barcelona I
(ciutat).
Àmbit territorial: Barcelona ciutat.
Seu: Barcelona.
b) Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques).
Àmbit territorial: Barcelonès (llevat de Barcelona ciutat), Vallès Oriental, Maresme, Alt
Penedès, Garraf, Bages, Berguedà, Osona
i els municipis de Fogars de Tordera, de la
Selva.
Seu: Barcelona.
c) Delegació Territorial del Baix LlobregatAnoia.
Àmbit territorial: Baix Llobregat, Anoia.
Seu: Sant Feliu de Llobregat.
d) Delegació Territorial del Vallès Occidental.
Àmbit territorial: Vallès Occidental.
Seu: Sabadell.
e) Delegació Territorial de Girona.
Àmbit territorial: comarques de Girona (llevat dels municipis de Fogars de Tordera, de
la Selva; Montesquiu, Sant Quirze de Besora
i Santa Maria de Besora, d’Osona).
Seu: Girona.
f) Delegació Territorial de Lleida.
Àmbit territorial: comarques de Lleida (llevat del municipi de Gósol, del Berguedà).
Seu: Lleida.
g) Delegació Territorial de Tarragona.
Àmbit territorial: comarques de Tarragona
(llevat del Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre
i Terra Alta).
Seu: Tarragona.
h) Delegació Territorial de les Terres de
l’Ebre.
Àmbit territorial: comarques del Montsià,
Baix Ebre, Ribera d’Ebre i Terra Alta
Seu: Tortosa.

A la pàgina 11356, a l’annex de la Resolució, a la Delegació Territorial de Barcelona
I (ciutat), al paràgraf relatiu a l’IES Joan Brossa, de Barcelona, on diu:
“CFPS: òptica i protètica ocular”,
ha de dir:
“CFPS: òptica d’ullera”.
A la Delegació Territorial del Baix Llobregat-Anoia, al paràgraf relatiu a l’IES
Daniel Blanxart i Perals, d’Olesa de Montserrat,on diu:
“CFPS: producció per mecanització”,
ha de dir:
“CFPS: manteniment d’equips industrials”.
A la Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques), al paràgraf relatiu a l’IES de
Sant Adrià de Besòs, on diu:
“CFPS: desenvolupament d’aplicacions
informàtiques”,
ha de dir:
“CFPS: administració de sistemes informàtics”.
Barcelona, 10 d’agost de 2001
Ramon Farré i Roura
Secretari general
(01.219.049)

DECRET 255/2001, de 25 de setembre,
d’organització territorial del Departament
d’Ensenyament.
Per Decret 222/1989, de 12 de setembre, de reestructuració del Departament
d’Ensenyament, es crearen les delegacions
territorials en què s’organitzava territorialment el Departament.
Per Decret 320/2000, de 27 de setembre, s’aprovà la darrera reestructuració del
Departament d’Ensenyament, el qual mantenia vigent l’organització territorial actual
del Departament establerta al Decret 222/
1989, de 12 de setembre.
Per altra banda, les necessitats educatives en l’àmbit dels territoris es veuen constantment modificades per la realitat dels
usuaris, la qual cosa aconsella, a hores
d’ara, modificar l’estructura territorial actual del Departament d’Ensenyament i, alhora, crear una nova delegació territorial que
permeti donar un servei més directe a la
comunitat educativa de les Terres de l’Ebre.
Per tot allò exposat anteriorment, de conformitat amb el que disposa l’article 25.1 de
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de

Decreto:

Article 2. Les oficines territorials són extensions de les delegacions territorials. Sota
la direcció i supervisió en tot cas del/de la
delegat/ada i, si s’escau, de l’òrgan superior competent per raó de la matèria, poden
realitzar part de les funcions atribuïdes a les
esmentades delegacions territorials de les
quals depenguin. Les oficines territorials
tenen nivell orgànic assimilat a secció.
L’àmbit territorial d’actuació de les oficines
territorials serà el que correspongui en funció
de l’existència de necessitats específiques en
una o diverses comarques determinades.
Article 3. Les delegacions territorials depenen orgànicament del/de la conseller/a
d’Ensenyament i funcionalment de la Secretaria General i de les direccions generals del
Departament en l’àmbit de les seves respectives competències.
Article 4. A les delegacions territorials corresponen les funcions següents:
a) Executar les directrius del Departament
d’Ensenyament en l’àmbit territorial que cor1008

respongui, tant pel que fa a l’ensenyament
en centres docents de titularitat pública com
en centres docents privats.
b) Exercir funcions d’inspecció en l’àmbit territorial que correspongui.
c) Executar les directrius del Departament
d’Ensenyament en matèria de serveis educatius i formació permanent.
d) Executar les directrius del Departament d’Ensenyament en matèria de prevenció de riscos laborals.
e) Executar les directrius del Departament
d’Ensenyament relatives al programa escola-treball.
f) Supervisar les obres de construcció i
tasques de millora i remodelació en centres
docents de titularitat pública.
g) Gestionar el personal docent i d’administració i serveis que es troba adscrit en
l’àmbit territorial que correspongui.
h) Executar i supervisar les tasques d’administració general a la delegació territorial
que correspongui.
i) Qualsevol altre que li sigui encomanda
pel/per la conseller/a, la Secretaria General
i les direccions generals.
Article 5. Al capdavant de cadascuna de
les delegacions territorials hi ha un/a delegat/ada territorial.
El càrrec de delegat/ada territorial té caràcter estructural, és ocupat per personal
funcionari i té nivell orgànic assimilat a subdirector general.
Article 6. Correspon als/a les delegats/
ades territorials del Departament d’Ensenyament:
a) Representar el Departament d’Ensenyament dins els seu àmbit territorial.
b) Dirigir, organitzar, coordinar i supervisar el funcionament de la delegació territorial en l’àmbit de la seva competència, exercir tasques de protocol i premsa, vetllar per
la correcta gestió del personal docent i d’administració i serveis adscrit i proposar les
actuacions que considerin adients.
c) Coordinar les actuacions en matèria de
gestió dels centres docents i la gestió dels
assumptes relatius a l’alumnat.
d) Coordinar les accions que corresponen als programes escola-treball en l’àmbit
de la delegació territorial corresponent.
e) Coordinar les accions relatives als serveis educatius i a la formació permanent.
f) Qualsevol altre que els sigui delegada
per Resolució del/de la conseller/a, de la Secretaria General i de les direccions generals,
en l’àmbit de la seva competència.
Article 7. La resolució dels recursos d’alçada interposats contra els actes dels/de
les delegats/ades territorials correspon,
segons el cas, a la Secretaria General o a la
Direcció General competent per raó de la
matèria.
Article 8. 8.1 Del/de la delegat/ada territorial de les delegacions de Barcelona I (ciutat), Barcelona II (comarques), Baix Llobregat-Anoia, Vallès Occidental, Girona, Lleida
i Tarragona depenen els òrgans següents:
a) La Secretaria.
b) El Servei de Personal.
c) La Secció d’Obres i Manteniment.

Núm. 881

d) La Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent.
8.2 Del/de la delegat/ada territorial de les
Delegacions de Barcelona I (ciutat), Barcelona II (comarques), Baix Llobregat-Anoia,
Vallès Occidental, Girona, Lleida i Tarragona
també depèn la Inspecció territorial, d’acord
amb allò que disposa l’article 7 del Decret
266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula
la Inspecció d’Ensenyament.
Article 9. En totes les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament hi ha una
Secretaria, amb nivell orgànic assimilat a servei, que té atribuïdes les funcions següents:
a) Gestionar i tramitar tots els assumptes relatius als centres docents públics i
centres docents privats en l’àmbit territorial
corresponent.
b) Gestionar els serveis escolars en l’àmbit territorial corresponent.
c) Supervisar el règim interior de la delegació territorial, l’atenció al públic, el registre general i l’arxiu general de la delegació
territorial.
d) Assessorar i donar suport jurídic als diferents òrgans de la delegació territorial.
Emetre informes i elaborar propostes de
resolució.
e) Efectuar el seguiment i el control dels
serveis informàtics de la seu de la delegació territorial.
f) Coordinar la gestió i fer el seguiment
dels assumptes relatius al personal docent
i al personal d’administració i serveis adscrit en l’àmbit de la delegació territorial
corresponent.
g) Qualsevol altre que li sigui encomanda pel/per la delegat/ada territorial.
Article 10. De la Secretaria de la delegació territorial depenen els òrgans següents:
a) La Secció de Centres i Alumnes.
b) La Secció d’Administració.
Article 11. Corresponen a la Secció de
Centres i Alumnes les funcions següents:
a) Gestionar i tramitar l’assignació i el lliurament als centres públics dels fons per finançar les despeses de funcionament i controlar la justificació d’aquestes despeses.
b) Gestionar i tramitar l’autorització, la modificació i el cessament de centres privats.
c) Elaborar les propostes de creació, posada en funcionament, ampliació o supressió de centres públics, d’acord amb el mapa
escolar.
d) Autoritzar l’ús dels centres.
e) Elaborar i gestionar l’establiment de
concerts amb els centres privats i la tramitació de declaracions d’interès social.
f) Realitzar el control permanent de la situació material i disponibilitat de places en
la xarxa de centres existents, públics, privats concertats i d’altres privats.
g) Realitzar el control permanent de l’estat dels centres públics, l’inventari del mobiliari i l’equipament.
h) Elaborar l’informe i la proposta de noves construccions, obres de reforma, ampliació i millora, dotació i reposició de mobiliari i equipament als centres públics. Dur
a terme el seguiment de la programació i
l’execució anual de construccions i obres
diverses aprovada pel Departament.

i) Elaborar propostes de concessió de beques i ajudes als alumnes. Dur a terme la
gestió i els tràmits dels expedients de sol·licitud, denegacions per incompliment de
normativa, resolució de reclamacions i proposta de resolució de recursos en primera
instància.
j) Dur a terme els tràmits i les gestions propis per al lliurament dels llibres d’escolaritat
i per a l’expedició de títols i certificats.
k) Gestionar els serveis escolars en l’àmbit territorial de la delegació corresponent.
l) Qualsevol altre que li sigui encomanda
pel/per la secretari/ària de la delegació territorial.
Article 12. Corresponen a la Secció d’Administració les funcions següents:
a) Executar les directrius i la vigilància en
el compliment de les disposicions legals i
reglamentàries relatives a les competències
del Departament d’Ensenyament.
b) Registrar i arxivar la correspondència,
les instàncies i, en general, tota la documentació lliurada a les delegacions territorials.
c) Informar als pares i tutors i, en general, la comunitat educativa, sobre els centres i serveis educatius i les altres matèries
que siguin competència del Departament.
d) Emetre certificacions sobre documentació existent en el registre i arxiu de les delegacions territorials.
e) Gestionar el pressupost de la delegació territorial i la tramitació de subministraments i pagaments.
f) Elaborar la memòria anual d’activitats
de la delegació territorial.
g) Qualsevol altre que li sigui encomanda pel/per la secretari/ària de la delegació
territorial.
Article 13. Corresponen al Servei de Personal les funcions següents:
a) Gestionar els assumptes relatius al personal docent i d’administració i serveis que
presta els seus serveis en l’àmbit territorial
que correspongui.
b) Gestionar la nòmina del personal docent i del personal d’administració i serveis.
c) Estudiar, gestionar i fer propostes en
relació amb les plantilles d’efectius docents
dels centres educatius adscrits a l’àmbit
territorial que correspongui.
d) Qualsevol altre que li sigui encomanada pel/per la delegat/ada territorial.
Article 14. Del Servei de Personal depenen els òrgans següents:
a) La Secció de Gestió de Personal.
b) La Secció de Prevenció de Riscos Laborals.
Article 15. Corresponen a la Secció de
Gestió de Personal les funcions següents:
a) Gestionar el personal docent i d’administració i serveis adscrit a la seu de la
delegació territorial corresponent i als centres docents públics i serveis educatius de
l’àmbit territorial de la seva competència.
b) Proposar les dotacions de personal als
centres i serveis educatius, el control permanent de les dotacions de personal i de
les vacants dels centres públics, atenent la
seva naturalesa i la seva qualificació a partir
de les plantilles prèviament fixades.
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c) Proposar la incoació d’expedients disciplinaris així com l’aplicació de les sancions corresponents.
d) Actualitzar permanentment el sistema
d’informació del personal, consignant-hi
puntualment les incidències i les modificacions de la situació administrativa del personal.
e) Dur a terme les modificacions relatives
a la nòmina així com la gestió dels assumptes referits a retencions i reintegraments,
emissió de liquidacions d’havers i de cartes
de pagament.
f) Gestionar el tràmit referent a Seguretat
Social i MUFACE.
g) Dur a terme les gestions i els tràmits
propis dels processos de nomenament i
assignació del personal docent i d’administració i serveis dels centres públics i
serveis educatius, inclòs el personal directiu docent.
h) Gestionar el pagament delegat dels
centres concertats en l’àmbit territorial que
correspongui.
i) Qualsevol altre que li sigui encomanda
pel/per la cap de servei de Personal.
Article 16. Corresponen a la Secció de
Prevenció de Riscos Laborals les funcions
establertes en el Decret 183/2000, de 29
de maig, de regulació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament
d’Ensenyament.
Article 17. Corresponen a la Secció
d’Obres i Manteniment les funcions següents:
a) Supervisar projectes d’arquitectura i
enginyeria, de reforma, adequació i millora
en centres del Departament en l’àmbit territorial corresponent.
b) Elaborar informes sobre els projectes
d’obres relatius a modificació de l’autorització de centres privats que li delegui la
Direcció General de Centres Docents.
c) Planificar en matèria de construcció de
nous centres educatius i remodelació dels
ja existents.
d) Qualsevol altre que li sigui encomanda pel/per la delegat/ada territorial.
Article 18. Corresponen a la Secció de
Serveis Educatius i Formació Permanent les
funcions següents:
a) Elaborar i recollir propostes.
b) Dur a terme la gestió de les actuacions administratives referents als serveis
educatius en l’àmbit de la delegació territorial corresponent.
c) Establir relacions amb els organismes
vinculats amb la formació permanent.
d) Cualsevol altra que li sigui encomanada pel/per la delegat/ada territorial.
Article 19. La Inspecció Territorial, en l’àmbit de cada delegació, depèn orgànicament
del/de la delegat/ada territorial i funcionalment de la Subdirecció General de la Inspecció.
Article 20. L’estructura i les funcions de la
Inspecció d’Ensenyament són les que vénen establertes a l’article 7 del Decret 266/
2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la
Inspecció d’Ensenyament.
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Article 21. L’Oficina Territorial del Maresme es configura, d’acord amb l’article 2 del
present Decret, com una unitat administrativa dependent de la Delegació Territorial de
Barcelona II (comarques). Dependrà del/de
la secretari/ària de la delegació.
L’Oficina Territorial del Maresme tindrà la
seva seu a Mataró i el seu àmbit d’actuació
serà el de la comarca del Maresme.
Article 22. Al capdavant de l’Oficina Territorial del Maresme hi ha un cap que té nivell
orgànic assimilat a secció.
Article 23. Corresponen a l’Oficina Territorial del Maresme les funcions següents:
a) Elevar propostes respecte als programes i plans educatius, centres de recursos,
camps d’aprenentatge, equips d’assessorament i orientació psicopedagògica i altres
serveis i actuacions que, en el camp de la
innovació educativa, es portin a terme en el
seu territori.
b) Gestionar el registre, l’arxiu, la informació i l’atenció al públic de l’Oficina.
c) Emetre certificacions sobre documentació custodiada a l’Oficina.
d) Gestionar les despeses de funcionament de l’Oficina.
e) Dur a terme la gestió de les incidències del personal docent d’ensenyaments
primari i secundari adscrit en l’àmbit territorial de l’Oficina.
f) Dur a terme la gestió de les incidències del personal d’administració i serveis que
desenvolupa les seves tasques a la seu de
l’Oficina i als centres educatius del seu
àmbit.
g) Elaborar propostes de concessió de
beques i ajuts.
h) Supervisar i fer les propostes que s’escaiguin en relació amb el mobiliari dels centres educatius.
i) Tramitar i informar sobre les incidències que puguin afectar el pagament delegat
dels centres concertats de l’àmbit de l’Oficina Territorial.
j) Gestionar els serveis escolars, el lliurament dels llibres d’escolaritat i l’expedició
de certificats i títols acadèmics dels alumnes dependents dels centres de l’àmbit de
l’Oficina Territorial.
k) Qualsevol altra que li sigui encomanada pel/per la secretari/a de la delegación territorial correspondiente.
Article 24. 24.1 Del/de la delegat/ada
territorial de les Terres de l’Ebre depèn la
Secretaria.
24.2 Del/de la delegat/ada territorial de
les Terres de l’Ebre també depèn la Inspecció territorial.
Article 25. Del/de la Secretaria de la Delegació de les Terres de l’Ebre depenen els
òrgans següents:
a) La Secció de Gestió de Personal.
b) La Secció de Prevenció de Riscos Laborals.
c) La Secció de Centres i Alumnes.
d) La Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent.
Article 26. Les funcions dels diferents òrgans de la Delegació Territorial de les Ter-

res de l’Ebre són les establertes en el present Decret per als òrgans homòlegs de la
resta de delegacions territorials.

l’educació, a proposta de la consellera d’Ensenyament i amb la deliberació prèvia del
Govern,

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Decreto:

Mentre no sigui totalment operativa la Delegació Territorial del Departament d’Ensenyament de les Terres de l’Ebre, la Delegació Territorial de Tarragona li aportarà el
suport que sigui necessari.
Els negociats dependents dels serveis i
les seccions afectats per aquest Decret continuaran en vigor mentre no es dictin les
disposicions de desplegament pertinents.
Els càrrecs de les unitats afectades pel
present Decret i les normes que el despleguin continuaran exercint les seves funcions
respectives mentre no es proveeixin els llocs
de treball corresponents, d’acord amb l’estructura que s’estableix.

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
—1 Queda derogat el Decret 222/1989, de
12 de setembre, de reestructuració del Departament d’Ensenyament.
—2 Queden derogades les disposicions addicionals sisena i setena del Decret 320/
2000, de 27 de setembre, de reestructuració del Departament d’Ensenyament, i totes
les disposicions que contradiguin el contingut del present Decret.

DISPOSICIONS FINALS
—1 Es faculta el/la conseller/a d’Ensenyament per dictar les disposicions necessàries per al desplegament d’aquest Decret.
—2 El/la conseller/a d’Ensenyament adaptarà, mitjançant una Ordre, l’organització i
l’adscripció dels negociats actualment existents en l’estructura territorial del Departament a les seccions que resulten d’aquest
Decret.
—3 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 25 de setembre de 2001
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(01.261.061)

Article únic. Cessar en les seves activitats
acadèmiques i administratives el col·legi
d’educació infantil i primària Font de Quinto, amb número de codi 43004049, ubicat
al c. dels Afores, s/n, de Camp-redó, municipi de Tortosa (Baix Ebre), amb efectes des
de la fi del curs escolar 2000-2001.
DISPOSICIÓ FINAL
El Departament d’Ensenyament adoptarà las mesures corresponents per al compliment del que disposa aquest Decret.
Barcelona, 25 de setembre de 2001
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(01.260.009)

ORDRE de 18 de setembre de 2001, de
modificació de l’Ordre de 22 de març de
2001, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a
entitats sense finalitat de lucre per a la realització d’activitats de formació permanent adreçades a professorat d’educació
infantil, d’educació primària, d’educació
secundària o d’ensenyaments de règim
especial.
L’Ordre de 22 de març de 2001, per la
qual es convoca concurs públic per a la
concessió de subvencions a entitats sense
finalitat de lucre per a la realització d’activitats de formació permanent adreçades a
professorat d’educació infantil, d’educació
primària, d’educació secundària o d’ensenyaments de règim especial (DOGC núm.
3360, de 2.4.2001), preveu a l’article 3 que
les subvencions es concediran amb càrrec
al crèdit 06.02.482.01/1 del pressupost vigent, fins a un import màxim de 6.000.000
de pessetes.
Davant la impossibilitat d’afrontar les
sol·licituds presentades amb l’import consignat, a causa del gran nombre de peticions respecte a les previsions fetes inicialment, es considera procedent l’ampliació
de 4.000.000 de pessetes (24.040,48 euros) amb càrrec a la mateixa partida, ateses les disponibilitats pressupostàries.

DECRET 256/2001, de 25 de setembre, pel
qual se suprimeix un col·legi d’educació
infantil i primària de Camp-redó (Tortosa).

Per tot això, i a proposta de la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa,

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

Ordeno:

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
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Article únic. Modificar l’article 3 de l’Ordre
de 22 de març de 2001, per la qual es
convoca concurs públic per a la concessió
de subvencions a entitats sense finalitat de
lucre per a la realització d’activitats de formació permanent adreçades a professorat
d’educació infantil, d’educació primària,
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d’educació secundària o d’ensenyaments
de règim especial, que queda redactat de
la manera següent:
“Article 3
’’La subvenció per al conjunt d’entitats serà
d’un import màxim de 10.000.000 de pessetes (60.101,21 euros), amb càrrec al crèdit
06.02.482.01/1 del pressupost 2001.”
DISPOSICIÓ FINAL
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 interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 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 potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Jesús, de Sant Fruitós de Bages, amb efectes a partir del final del curs 2001-2002.”
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 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 potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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, 6 de setembre de 2001
P. D.

(Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)
M. Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)
(01.248.052)

Barcelona, 18 de setembre de 2001
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(01.257.025)

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2001,
de modificació de la Resolució de 17 de
maig de 2001, sobre el cessament d’activitats del centre docent privat Sagrat Cor de
Jesús, de Sant Fruitós de Bages.
Atès que s’ha observat una errada en la
Resolució de cessament d’activitats del
centre docent privat Sagrat Cor de Jesús,
de Sant Fruitós de Bages, publicada al
DOGC núm. 3404, de 7.6.2001, pàg. 8422,
i d’acord amb l’article 105.2 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,

Resolc:
—1 Modificar l’annex de la Resolució de
17 de maig de 2001 en el sentit següent:
on diu: “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”,
ha de dir: “Autorització de cessament
d’activitats de la llar d’infants Sagrat Cor de

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2001,
per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat SEK-Catalunya, de la Garriga.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
a la corresponent delegació territorial del Departament d’Ensenyament pel titular del centre docent privat SEK-Catalunya, de la Garriga, en petició d’autorització d’ampliació
d’unitats d’educació infantil (parvulari), ampliació d’unitats d’educació primària, autorització d’obertura dels ensenyaments de batxillerat i autorització d’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau superior, es
va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim general 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 desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de
la formació professional a l’àmbit del sistema educatiu,
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Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat SEKCatalunya, de la Garriga, per ampliació d’unitats d’educació infantil (parvulari), ampliació
d’unitats d’educació primària, obertura dels
ensenyaments de batxillerat i obertura dels
ensenyaments de formació professional de
grau superior, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 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 Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Barcelona, 6 de setembre 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 VALLÈS ORIENTAL

Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: la Garriga.
Localitat: la Garriga.
Núm. de codi: 08055831.
Denominació: SEK-Catalunya.
Adreça: av. els Tremolencs, 24-26.
Titular: SEK-Catalunya, SA.
NIF: A60636081.
S’autoritza l’ampliació de 6 unitats d’educació infantil (parvulari), amb capacitat per
a 150 llocs escolars, amb efectes des de
l’inici del curs 2000-2001.
S’autoritza l’ampliació de 12 unitats
d’educació primària, amb capacitat per a
300 llocs escolars, amb efectes des de l’inici
del curs 2000-2001.
S’autoritza l’obertura del ensenyaments
de batxillerat, amb 2 unitats de la modalitat
d’arts, amb capacitat per a 70 llocs escolars, 2 unitats de la modalitat de ciències de
la natura i de la salut, amb capacitat per a
70 llocs escolars, 4 unitats de la modalitat
d’humanitats i ciències socials, amb capacitat per a 140 llocs escolars i 2 unitats de
la modalitat de tecnologia, amb capacitat
per a 70 llocs escolars, amb efectes des de
l’inici del curs 2000-2001.
S’autoritza l’obertura dels ensenyaments de
formació professional de grau superior, amb
efectes des de l’inici del curs 2000-2001.
Composició del centre a l’inici del curs
2000-2001.
Autorització d’obertura:
Educació infantil:
12 unitats d’educació infantil (parvulari)
amb capacitat per a 300 llocs escolars.

Full de disposicions i actes administratius

Educació primària: 24 unitats amb capacitat per a 600 llocs escolars.
Educació secundària
Educació secundària obligatòria: 8 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 240 llocs
escolars i 8 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 240 llocs escolars.
Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’arts,
amb capacitat per a 70 llocs escolars, 2
unitats de la modalitat de ciències de la
natura i de la salut, amb capacitat per a 70
llocs escolars, 4 unitats de la modalitat d’humanitats i ciències socials, amb capacitat
per a 140 llocs escolars i 2 unitats de la
modalitat de tecnologia, amb capacitat per
a 70 llocs escolars
Formació professional de grau superior
Família administració:
Cicle formatiu d’administració i finances
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars.
Cicle formatiu de secretariat amb 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars.
Família comerç i màrqueting:
Cicle formatiu de gestió comercial i màrqueting amb 1 grup amb capacitat per a 30
llocs escolars.
Família hoteleria i turisme:
Cicle formatiu d’informació i comercialització turístiques amb 1 grup amb capacitat
per a 30 llocs escolars.
En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.
(01.249.008)

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2001,
per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat L’Arboç, de l’Arboç.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat L’Arboç, en petició de
canvi de titularitat, es va instruir l’expedient
corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim general 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’autorització d’obertura, per canvi de titularitat, del
centre docent privat L’Arboç, en els termes
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones

interessades 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 procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999 de 13 de
gener.

de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats,

Tarragona, 18 de setembre de 2001

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.

P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX
COMARCA DEL BAIX PENEDÈS

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: l’Arboç
Localitat: l’Arboç.
Núm. de codi: 43000391.
Denominació: L’Arboç.
Adreça: rambla Gener, 30.
Titular: Col. Residència L’Arboç, SCCL.
NIF: F43105469.
S’autoritza el canvi de titularitat, que passa a ser Col·legi Residència L’Arboç, SL,
NIF B43105469, amb efectes a partir del dia
1 de setembre de 2001.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: tres unitats de segon cicle, amb capacitat per a 75 llocs escolars.
Educació primària: sis unitats, amb capacitat per a 150 llocs escolars.
Educació secundària: educació secundària obligatòria, dues unitats de primer cicle,
amb capacitat per a 60 llocs escolars, i dues
unitats de segon cicle, amb capacitat per a
60 llocs escolars.
(01.257.014)

Resolc:
—1 El cessament d’ofici de les activitats
de la llar d’infants L’Esclop, de Terrassa,
ubicada a la carretera de Rellinars, 71, amb
núm. de codi 08052128, amb efectes a
partir de la fi del curs 1997-1998.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 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 potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
Sabadell, 18 de setembre de 2001
P. D .

(Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)
Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental
(01.257.017)

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2001,
de cessament d’activitats de la llar d’infants
L’Esclop, de Terrassa.
Per la Resolució de 19 de juny de 2000
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament d’activitats de la llar d’infants L’Esclop, de Terrassa, que es va haver de notificar mitjançant l’Edicte de 18 de maig de
2001 (DOGC núm. 3409, de 14.6.2001).
Un cop exhaurit el termini previst a l’article 84 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, el titular no ha presentat cap al·legació.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, i el Decret 55/1994,
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EDICTE de 10 d’agost de 2001, pel qual
es notifica l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats del centre docent
privat Globus, de Sabadell.
En l’expedient de cessament d’activitats
iniciat d’ofici del centre docent privat Globus, de Sabadell, es va intentar notificar,
en data 15 de juny de 2001, l’inici de l’expedient i el tràmit de vista i audiència a la
seva titular, la senyora M. Esperanza Verges Pich, al domicili del carrer Garcilaso,
177, de Sabadell. La notificació va ser retornada pel servei de correus en data 3 de
juliol de 2001.
Posteriorment, es va intentar novament la
notificació al mateix domicili social del centre docent privat, carrer Garcilaso, 177, de
Sabadell. Aquesta notificació també va ser
retornada pel servei de correus en data 19
de juliol de 2001.
En conseqüència, de conformitat amb el
que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
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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. Esperanza Verges Pich l’inici
d’ofici de l’expedient de cessament d’activitats del centre docent privat Globus, de
Sabadell.
I a l’efecte de donar compliment al tràmit
de vista i audiència, d’acord amb l’article
84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, l’expedient és a disposició de la persona interessada a les dependències del
carrer Marquès de Comillas, 67-69, Secció de Gestió de Centres, de la Delegació
Territorial del Vallès Occidental del Departament d’Ensenyament, de dilluns a divendres, de 9 a 13 h, perquè hi pugui al·legar
i presentar els documents i justificacions
que consideri oportuns 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 esmentat, l’expedient seguirà
la tramitació.
Sabadell, 10 d’agost de 2001
Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental
(01.218.040)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de subministraments
(exp. 113/01).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Gestió d’Inversions i Contractacions, Secció d’Equipaments Educatius i Contractacions.
c) Número d’expedient: 113/01.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament de material per al batxillerat científic
amb destinació als centres docents públics
de Catalunya.
b) Termini d’execució: 2 mesos a partir
de la data de comunicació d’adjudicació.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
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: 34.718.000 ptes., IVA inclòs,
equivalent a 208.659,38 euros.
—5 Garanties
Provisional: es dispensa la seva constitució d’acord amb l’article 35.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació dels materials adjudicats.

—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions, Secció d’Equipaments Educatius i Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 3C.
c) Localitat: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 37583759-3760.
e) Telefax: 93.400.69.77, 93.400.69.81.
f) Internet:
http://www.gencat.es/ense/ense_lici.html.
—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 8 dies naturals comptats des de l’endemà de la
publicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és
festiu, la presentació de 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 territorials 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 trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant un fax o un 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.
e) El licitador podrà presentar fins a tres
variants de cada article, d’acord amb el que
preveu el punt 2.2 del plec de clàusules administratives particulars.
—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions, Secció d’Equipaments Educatius i Contractacions
b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.
c) Data: 5 dies hàbils després de la finalització del termini de presentació de proposicions.
d) Hora: 10 h.
—9 Despeses de l’Anunci: l’import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
—10 Presentació de mostres: es presentarà mostra de les unitats de maquinari.
Barcelona, 26 de setembre de 2001
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(01.269.037)

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2001,
per la qual s’aprova i es fa pública la llista
de concessió d’ajuts econòmics del Fons
d’acció social per al personal funcionari
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docent no universitari dependent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
corresponents a l’any 2000.
Per una Resolució de 8 de maig de 2001,
es fa pública la llista provisional d’admesos
i exclosos en la convocatòria per a la concessió d’ajuts del Fons d’acció social per al
personal funcionari docent no universitari
corresponent a l’any 2000.
Un cop transcorregut el termini de reclamacions, atesa la proposta de la Comissió
d’Acció Social del Personal Docent no Universitari (CASD), i de conformitat amb el que
disposa la base general 11 de la Resolució
de 23 de gener de 2001 (DOGC núm. 3322,
de 7.2.2001) de convocatòria per a la concessió dels ajuts del Fons d’acció social per
al personal docent no universitari dependent
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, corresponents a l’any 2000,

Resolc:
1. Aprovar i fer pública la llista definitiva
de sol·licitants, amb indicació de l’ajut econòmic concedit per aquelles modalitats per
a les quals han estat admesos i amb indicació de les modalitats per a les quals han
estat definitivament exclosos, amb el detall
de les causes d’exclusió.
2. Aquesta Resolució i les llistes corresponents seran exposades en els taulers d’anuncis de les seus del Departament d’Ensenyament i del Departament de Benestar Social i
en cadascuna de les respectives delegacions
territorials i oficines territorials i gestores;
aquesta informació també es podrà consultar
a l’adreça electrònica del Departament d’Ensenyament http://www.gencat.es/ense/
Contra aquesta Resolució que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la
seva publicació en el “Full de Disposicions
i Actes Administratius del Departament
d’Ensenyament”, 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 potestativament 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
en el “Full de Disposicions i Actes Administratius del Departament d’Ensenyament”,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999 de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.
Barcelona, 13 de setembre de 2001
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
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