Núm. 885
Generalitat de Catalunya
Departament
d’Ensenyament

FULL DE DISPOSICIONS I
ACTES ADMINISTRATIUS DEL
DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT
Adreça Internet: http://www.gencat.es/ense/depart/indnorma.htm

Núm. 885, any XIX, novembre 2001
SUMARI
ORDRE de 18 d’octubre de 2001, per
la qual s’estableixen els requisits legals
per a la concessió dels premis Catalunya d’educació, de reconeixement
social a mestres, professores, professors, centres d’ensenyament i institucions impulsores de l’escola catalana.
(DOGC núm. 3502, de 29.10.2001). .... 1061
RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2001,
per la qual es modifica la composició de
la zona escolar rural La Garriga, d’Avinyonet de Puigventós. (DOGC núm.
3502, de 29.10.2001). .......................... 1062
RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2001,
per la qual es resolen les sol·licituds de
centres docents privats interessats a acollir-se al règim de concerts educatius.
(DOGC núm. 3502, de 29.10.2001). .... 1062
RESOLUCIÓ de 22 d’octubre de 2001,
de convocatòria d’autorització dels
plans estratègics dels centres docents
sostinguts amb fons públics per al
període 2002-2006. (DOGC núm. 3502,
de 29.10.2001). .................................... 1064
CORRECCIÓ D’ERRADA al Decret
218/2001, de 24 de juliol, pel qual es
regula l’ús social dels edificis dels centres docents públics (DOGC núm.
3446, pàg. 12367, de 6.8.2001).
(DOGC núm. 3502, de 29.10.2001). .... 1065
RESOLUCIÓ de 22 d’octubre de 2001,
per la qual s’obre convocatòria per a la
concessió dels Premis Catalunya
d’Educació, de reconeixement social a
mestres, professores, professors, centres d’ensenyament i institucions impulsores de l’escola catalana, corresponents a l’any 2001. (DOGC núm. 3504,
de 31.10.2001). .................................... 1065

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2001,
per la qual es dóna publicitat a la Resolució de 31 de juliol de 2001, relativa al recurs de reposició interposat pel centre
docent privat Mare de Déu de Montserrat,
de les Borges Blanques, contra la Resolució de 6 de març de 2001. (DOGC núm.
3505, de 2.11.2001). ............................ 1065
RESOLUCIÓ de 26 de setembre de
2001, per la qual es dóna publicitat a la
Resolució de 31 de juliol de 2001, sobre
el recurs de reposició interposat pel centre docent privat Mare de Déu de l’Esperança, de Badalona, contra la Resolució de 6 de març de 2001. (DOGC
núm. 3505, de 2.11.2001). ................... 1066
RESOLUCIÓ de 26 de setembre de
2001, per la qual es dóna publicitat a la
Resolució de 31 de juliol de 2001, del
recurs de reposició interposat pel centre docent privat Sant Marc de Sarrià,
de Barcelona, contra la Resolució de 6
de març de 2001. (DOGC núm. 3505,
de 2.11.2001). ...................................... 1066

ORDRE de 18 d’octubre de 2001, per la qual
s’estableixen els requisits legals per a la concessió dels premis Catalunya d’educació, de
reconeixement social a mestres, professores,
professors, centres d’ensenyament i institucions impulsores de l’escola catalana.
Atès el que disposa el Decret de creació
dels premis Catalunya d’educació, de reconeixement social a mestres, professores, professors, centres d’ensenyament i institucions impulsores de l’escola catalana, i en exercici del
que preveu la seva disposició final primera,

Ordeno:
Article 1. Podran ser proposats per al premi Catalunya d’educació:
a) Mestres, professores o professors que
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han excel·lit en l’exercici de la seva tasca
docent.
b) Centres docents que imparteixin ensenyaments de règim general o especial degudament autoritzats pel Departament d’Ensenyament i que hagin dut a terme experiències
reeixides d’innovació pedagògica.
c) Institucions que hagin contribuït al procés de construcció d’una escola catalana
de qualitat al servei de la societat catalana
i que s’hagin distingit per la defensa de
l’educació i els seus valors.
Article 2. Poden fer propostes de concessió dels premis:
a) La consellera d’Ensenyament.
b) Els òrgans institucionals de participació i consulta: Consell Escolar de Catalunya,
consells escolars territorials i municipals.
c) Les federacions i associacions de municipis i comarques de Catalunya i els ajuntaments associats.
d) Les organitzacions sindicals representants del professorat.
e) Les federacions i associacions de moviments de renovació pedagògica de
Catalunya.
f) Les federacions i associacions de
mares i pares d’alumnes de Catalunya.
g) El Consell Interuniversitari de Catalunya.
h) El Consell Català de la Formació Professional.
i) L’Institut d’Estudis Catalans.
j) El Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.
k) L’Institut Joan Lluís Vives.
l) Les associacions d’alumnes.
Article 3. 1. Les propostes de concessió dels premis es presentaran dins el
termini comprès entre l’1 i el 30 de novembre de cada any mitjançant una comunicació adreçada a la consellera d’Ensenyament.
2. Les propostes hauran de fer constar
les dades d’identificació de la persona,
centre docent o institució proposada per a
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l’obtenció del premi i els mèrits acreditats
que en justifiquin la concessió.
3. La concessió del premi requerirà la
conformitat de la persona, centre docent o
institució premiada.
Article 4. 1. Els premis seran concedits
per un jurat amb la composició següent:
a) La consellera d’Ensenyament, o la persona en qui delegui, que el presidirà i tindrà
vot de qualitat.
b) Un director o directora general del Departament d’Ensenyament, designat per la
consellera.
c) La persona que ostenti la presidència
del Consell Escolar de Catalunya.
d) Un representant de les universitats
catal a nes, nomenat pe l D e pa rt a m e n t
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, a proposta del Consell Interuniversitari.
e) Dos representants de les federacions
i associacions de municipis i comarques de
Catalunya.
f) Dos representants de les federacions i
associacions de mares i pares d’alumnes de
Catalunya, un de centres públics i un de privats.
g) Un representant de les federacions i
associacions de centres docents de titularitat privada de Catalunya.
h) Un representant de les organitzacions sindicals amb representants en el
sector de l’ensenyament públic i un altre
del sector de l’ensenyament en centres concertats.
i) Un representant de les juntes centrals
de directors i directores de centres del Departament d’Ensenyament.
j) Dues personalitats de reconegut prestigi en el món de l’educació, designats per
la consellera d’Ensenyament.
k) Un representant del Consell Català de
la Formació Professional.
l) Un representant del Col·legi Oficial de
Doctors i Llicenciats.
m) Un representant de les organitzacions
patronals i un de les organitzacions sindicals més representatives.
n) Un representant de les associacions
d’alumnes.
2. La cap del Gabinet de la consellera
d’Ensenyament actuarà de secretària del
jurat, amb veu però sense vot.

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2001, per
la qual es modifica la composició de la zona
escolar rural La Garriga, d’Avinyonet de
Puigventós.

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2001, per
la qual es resolen les sol·licituds de centres
docents privats interessats a acollir-se al
règim de concerts educatius.

La continua modificació de les necessitats dels serveis d’escolarització, aconsellen adequar les estructures educatives a la
canviant realitat social i demogràfica.

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

En aquest sentit, s’ha considerat convenient la modificació de la zona escolar rural
La Garriga, d’Avinyonet de Puigventós.
Vistos els informes de la Inspecció d’Ensenyament i els acords dels corresponents
consells escolars dels col·legis d’educació
infantil i primària afectats, i segons amb el
que s’estableix a l’article 49 del Reglament
orgànic dels centres docents públics que
imparteixen educació infantil i primària, aprovat pel Decret 198/1996, de 12 de juny
(DOGC núm. 2218, de 14.6.1996);
A proposta de la Direcció General de Centres Docents,

A proposta de la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:
Resolc:
—1 Modificar la composició de la zona escolar rural La Garriga, amb número de codi
17007521, d’Avinyonet de Puigventós (Alt
Empordà), en el sentit següent:
Deixa de formar part de la zona escolar
rural esmentada el col·legi d’educació infantil i primària de Llers, amb número de codi
17002089, de Llers (Alt Empordà).
—2 Els efectes acadèmics i administratius són a partir de l’inici del curs escolar
2001-2002.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà en el
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.

Article 6. El jurat donarà a conèixer les persones, centres docents i institucions premiades en el decurs d’un acte solemne.

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, 18 d’octubre de 2001

Barcelona, 16 d’octubre de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.261.068)

(01.284.093)

Article 5. Es podrà concedir un premi en
cadascuna de les tres categories esmentades a l’article 1 d’aquesta disposició en
cada convocatòria anual. El jurat podrà
proposar, a més, la concessió d’un premi
amb caràcter extraordinari per l’excepcionalitat de la personalitat, centre docent
o institució.

Un cop complerts els requisits que assenyala aquest article i examinada la documentació que estableix l’article 9 del Decret
indicat, cal resoldre les sol·licituds presentades, en els termes que determina el Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius.
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—1 Aprovar l’accés al règim general de
concerts educatius establert al Decret 56/
1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, del centre que consta a l’annex 1
d’aquesta Resolució en els termes que s’hi
especifiquen.
—2 Denegar als centres docents privats
que consten a l’annex 2 d’aquesta Resolució l’accés al règim general dels concerts
educatius, per les causes que en cada cas
s’assenyalen.
—3 La concertació d’unitats aprovada
per aquesta Resolució queda subjecta a
l’assoliment, pel cap baix i per a cada
unitat, de la relació mitjana alumnes/unitat establerta per a cada tipus d’ensenyament.
—4 El concert aprovat per aquesta Resolució serà vigent des de l’inici del curs escolar 2001-02.
—5 Els delegats territorials corresponents
del Departament d’Ensenyament comunicaran als titulars dels centres interessats el
contingut d’aquesta Resolució i també les
circumstàncies necessàries per a la formalització del concert corresponent.
—6 La concessió d’aquests concerts educatius s’efectuarà a càrrec de l’aplicació
pressupostària 06.04.480.01/9 de concerts
educatius.
—7 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 Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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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, 16 d’octubre de 2001
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1
EINF: educació infantil.
EPRI: educació primària.
ESO: educació secundària obligatòria.
BATX: batxillerat.
CFPM: cicle formatiu de grau mitjà.
CFPS: cicle formatiu de grau superior.
EE: educació especial.
GS: grau superior.
GM: grau mitjà.
TM: tutor d’aula.
ED: educador.
Causes de denegació (CD):
(1) No es satisfan necessitats d’escolarització, d’acord amb el que estableix l’article 48.3, de la Llei orgànica 8/1985, de 3
de juliol, reguladora del dret a l’educació.
(2) La previsió del règim de concerts educatius per als centres que imparteixen ensenyaments no obligatoris es fonamenta en les
disposicions addicionals tercera de la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació i sisena del Reglament
de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985, de
18 de desembre, segons les quals només es
poden concertar els centres subvencionats
a l’entrada en vigor de l’esmentada Llei orgànica, i per al nombre d’unitats que estaven en funcionament i subvencionades en
aquell moment.
DELEGACIÓ TERRITORIAL:
BAIX LLOBREGAT

Comarca del Baix Llobregat.
Codi: 08053662.
Denominació: El Brot.
Municipi: Sant Joan Despí.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EE: 5 priv 5 TM 2 GM 1 GS 2 ED.

ANNEX 2
DELEGACIÓ TERRITORIAL:
BARCELONA I (CIUTAT).

Comarca del Barcelonès.
Codi: 08005205.
Denominació: Pérez Iborra.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: EPRI i ESO.
CD: (1).

Codi: 08007241.
Denominació: Menéndez Pidal.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (2).
Codi: 08008191.
Denominació: Santa Maria dels Apòstols.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: CFPM i CFPS.
CD: (2).
Codi: 08010882.
Denominació: Molina.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (1).
Codi: 08014097.
Denominació: Closa.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (2).
Codi: 08035726.
Denominació: Roger de Lauria.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: CFPM i CFPS.
CD: (2).
DELEGACIÓ TERRITORIAL:
BARCELONA II (COMARQUES)

Codi: 08017840.
Denominació: Educem.
Municipi: Granollers.
Comarca: Vallès Oriental.
Nivell educatiu: EINF.
CD: (2).
Codi: 08018901.
Denominació: Pineda.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (1) i (2).
Codi: 08025137.
Denominació: Túrbula.
Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Comarca: Barcelonès.
Nivell educatiu: CFPS i BATX.
CD: (2).
Codi: 08030455.
Denominació: Pive.
Municipi: Tona.
Comarca: Osona.
Nivell educatiu: EPRI i ESO.
CD: (1).
Codi: 08030753.
Denominació: Santa Fe.
Municipi: Vallgorguina.
Comarca: Vallès Oriental.
Nivell educatiu: EPRI i ESO.
CD: (1).
Codi: 08030871.
Denominació: Maurici Izern.
Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (2).
Codi: 08032051.
Denominació: Centro Catalán Comercial.
Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Comarca: Barcelonès.
Nivell educatiu: ESO.
CD: (1).
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Codi: 08033675.
Denominació: Catalán Comercial.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (1).
Codi: 08043632.
Denominació: EFA La Suïssa.
Municipi: Tona.
Comarca: Osona.
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (2).
Codi: 08044788.
Denominació: Parc Estudi.
Municipi: Granollers.
Comarca: Vallès Oriental.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).

DELEGACIÓ TERRITORIAL:
VALLÈS OCCIDENTAL

Comarca del Vallès Occidental.
Codi: 08023751.
Denominació: Ribas.
Municipi: Rubí.
Nivell educatiu: ESO.
CD: (1).
Codi: 08029908.
Denominació: Andersen Galdós.
Municipi: Terrassa.
Nivell educatiu: EINF.
CD: (2).
Codi: 08058805.
Denominació: Segle XX.
Municipi: Terrassa.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).

DELEGACIÓ TERRITORIAL:
BAIX LLOBREGAT

Comarca del Baix Llobregat.
Codi: 08040904.
Denominació: Frandaser.
Municipi: Viladecans.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).
Codi: 08059640.
Denominació: Isoveri.
Municipi: Esplugues de Llobregat.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).

DELEGACIÓ TERRITORIAL:
GIRONA

Codi: 17007816.
Denominació: La Selva.
Municipi: Santa Coloma de Farners.
Comarca: Selva.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).

DELEGACIÓ TERRITORIAL:
LLEIDA

Codi: 25000821.
Denominació: Nostra Senyora del Carme.
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Municipi: Balaguer.
Comarca: Noguera.
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (2).
Codi: 25006793.
Denominació: Acser.
Municipi: Balaguer.
Comarca: Noguera.
Nivell educatiu: CFPM i CFPS.
CD: (2).

DELEGACIÓ TERRITORIAL:
TARRAGONA

Codi: 43003112.
Denominació: Sant Rafael.
Municipi: la Selva del Camp.
Comarca: Baix Camp.
Nivell educatiu: EINF.
CD: (2).
Codi: 43003151.
Denominació: Joan XXIII.
Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
Nivell educatiu: EINF.
CD: (2).
(01.284.101)

RESOLUCIÓ de 22 d’octubre de 2001, de
convocatòria d’autorització dels plans estratègics dels centres docents sostinguts
amb fons públics per al període 2002-2006.
El Decret 132/2001, de 29 de maig,
(DOGC núm. 3401, d’1.6.2001) ha regulat
els plans estratègics dels centres docents
sostinguts amb fons públics.
Els plans estratègics són plans d’actuació concrets en cada centre per a la millora
de la seva qualitat, mesurada segons l’adquisició efectiva de les competències bàsiques per part de tot l’alumnat i l’augment
de la cohesió i la responsabilitat de tota la
comunitat entorn de les finalitats educatives del centre.
L’elaboració dels plans estratègics correspon al centre i han d’estar autoritzats pel
Departament d’Ensenyament amb l’informe
previ d’una comissió de valoració.
Atès que cal convocar els plans estratègics per al període que començarà amb el
curs proper, és a dir, per al període 20022006;
Per tot això,

Resolc,
—1 Convocatòria
S’obre la convocatòria d’autorització de
plans estratègics per al període 2002-2006.
—2 Participants
Poden participar en la convocatòria els
centres docents sostinguts amb fons públics.
—3 Plans estratègics dels centres docents
3.1 El pla estratègic d’un centre és la
concreció dels seus objectius dins d’un

període de quatre cursos escolars consecutius, en el marc del seu projecte educatiu
i curricular i dels procediments d’avaluació
que preveu el pla d’avaluació interna.
3.2 El pla estratègic té per finalitat l’augment de la qualitat global del centre, especialment pel que fa als processos d’ensenyament-aprenentatge i, més en particular,
quant a l’aspecte que l’alumnat assoleixi
les competències bàsiques derivades dels
objectius generals de l’etapa.
3.3 Mitjançant els plans estratègics els
centres docents poden adoptar mesures
singulars que convinguin per assolir els
objectius concretats en el seu pla.
—4 Objectius i avaluació del pla estratègic
4.1 El pla estratègic ha de definir els objectius que es volen assolir i establir les actuacions per aconseguir-los, prenent com a
referència principal la realitat del centre i
considerant tots els aspectes que el facin
viable, amb la finalitat principal de millorar
l’atenció a l’alumnat mitjançant un funcionament del centre que permeti l’atenció a
la seva diversitat de la manera més apropiada. També ha de concretar les mesures per
fer-ne el seguiment i l’avaluació.
4.2 La finalitat del pla estratègic ha de
ser la millora global de la qualitat del centre
i de la pràctica docent, especialment pel que
fa als aspectes següents:
a) Processos d’ensenyament-aprenentatge, particularment en tots els aspectes relacionats amb el fet que els alumnes assoleixin les capacitats bàsiques derivades dels
objectius generals d’etapa.
b) Seguiment i avaluació del progrés de
l’alumnat.
c) Atenció de la diversitat d’interessos i
de necessitats de l’alumnat, incidint particularment en els alumnes amb necessitats
educatives especials i en els d’incorporació
tardana.
d) Potenciació i consolidació dels equips
docents.
e) Potenciació de la tecnologia de la informació i de la comunicació en la pràctica
educativa.
f) Augment de la cohesió i de la responsabilitat de tota la comunitat respecte de
les finalitats educatives del centre, en
especial la participació de pares i mares i
dels serveis educativosocials dels ajuntaments.
g) Potenciació de les relacions amb l’entorn sociolaboral i empresarial, especialment
de les que facilitin informació per a l’orientació professional i la inserció laboral dels
estudiants.
4.3 En l’elaboració del seu pla estratègic, els centres tindran en compte el contingut del seu projecte educatiu, curricular i lingüístic, el pla d’avaluació interna i
els informes de les avaluacions externes
que s’hagin realitzat al centre.
Els resultats de l’avaluació interna del centre han de ser el marc que permeti l’anàlisi
i l’avaluació de la pròpia realitat per a l’elaboració del pla estratègic, contribuint
d’aquesta manera a la concreció dels objectius de millora de la qualitat educativa.
4.4 Al pla estratègic constaran:
a) Els objectius que cal assolir al centre
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en un període determinat de quatre cursos
consecutius.
b) Les actuacions previstes, amb la corresponent temporització general, i les mesures i processos d’avaluació i seguiment,
tant del centre com de l’alumnat.
c) L’organització i les característiques
dels recursos humans per a la consecució
dels objectius esmentats i les necessitats
de provisió específica de determinats llocs
de treball, quan escaigui.
d) Les necessitats de formació del professorat vinculades al pla estratègic.
e) L’especificació, si escau, del model
de gestió organitzativa i pedagògica que
requereixi el pla estratègic i que el centre
vulgui adoptar.
f) L’especificació, si escau, de l’assignació o la distribució dels recursos materials.
g) L’especificació, si escau, de l’organització o l’aplicació del currículum.
h) La implicació de l’alumnat i dels pares
i mares en el desenvolupament del pla.
—5 Formalització documental del pla estratègic
El Departament d’Ensenyament i el centre
faran constar en un document els objectius
del pla estratègic i els indicadors d’avaluació
i de progrés per cursos a partir del quals s’establirà el control del compliment del pla.
—6 Incidència del pla estratègic en el
model de gestió organitzativa i pedagògica
El pla estratègic pot implicar singularitats
en l’organització i adaptació del currículum,
en la definició i el sistema de provisió específica de determinats llocs de treball vacants
de caràcter singular, en la gestió organitzativa i del reglament de règim interior del
centre i en les característiques dels recursos materials. La formació del professorat,
quan escaigui, serà específica d’acord amb
els objectius del pla.
—7 Elaboració, aprovació, autorització i
seguiment del pla estratègic
7.1 El pla estratègic l’elaborarà l’equip
directiu, i l’hauran d’aprovar el claustre de
professors i el consell escolar del centre.
7.2 Un cop aprovat pel centre, aquest el
presentarà, abans del 19 de novembre de
2001, a la delegació territorial, que farà la seva
valoració mitjançant un informe amb proposta específica d’aprovació o denegació.
7.3 Per elaborar l’informe de valoració,
a cadascuna de les delegacions territorials
es constituirà una comissió presidida pel
delegat o delegada o per la persona en qui
delegui i formada per l’inspector o inspectora en cap, un altre inspector o inspectora, el o la cap de la secció de serveis educatius i formació, un director o directora de
CEIP i un director o directora d’IES.
7.4 Aquest informe es trametrà abans
del 30 de novembre de 2001 a la consellera
d’Ensenyament, la qual resoldrà a proposta
de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa (quan s’escaigui, amb l’informe favorable de les direccions generals
de Centres Docents, de Recursos Humans
i de Formació Professional), abans del 12
de desembre de 2001, sobre la procedència de l’autorització del pla estratègic i farà
pública la resolució corresponent.

Núm. 885

7.5 El delegat o la delegada territorial
formalitzaran, juntament amb el director o
la directora del centre, el document al qual
fa referència l’apartat 5 d’aquesta Resolució. Aquest document es formalitzarà abans
del 21 de gener de 2002.
7.6 Transcorreguts els dos primers cursos de l’aplicació del pla estratègic, el centre elaborarà una memòria sobre el seu
desenvolupament i els resultats assolits.
7.7 Quan acabaran els quatre cursos de
l’aplicació del pla estratègic, el centre presentarà al Departament d’Ensenyament, per
tal que la valori, una memòria que contindrà
els indicadors d’avaluació i progrés que figuren en el document que estableix l’apartat 5 d’aquesta Resolució.
—8 Recursos per al desenvolupament del
pla estratègic
El Departament d’Ensenyament adoptarà, dins dels recursos pressupostaris disponibles, les mesures d’adequació de l’assignació dels recursos humans i materials
necessaris per al desenvolupament dels
plans estratègics autoritzats relatius a centres de la seva titularitat.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 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, 22 d’octubre de 2001
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(01.291.150)

CORRECCIÓ D’ERRADA al Decret 218/
2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l’ús
social dels edificis dels centres docents
públics (DOGC núm. 3446, pàg. 12367, de
6.8.2001).
Havent observat una errada en la publicació de l’esmentat Decret al DOGC núm.
3446, pàg. 12367, de 6.8.2001, se’n detalla l’oportuna correcció:
A l’article 12.1, pàg. 12369, on diu:
“...ensenyaments d’educació secundària
obligatòria o ensenyaments postoperatoris
o de règim especial”,

ha de dir:
“...ensenyaments d’educació secundària
obligatòria o ensenyaments postobligatoris
o de règim especial”.
Barcelona, 25 d’octubre de 2001
Rosa Pérez i Robles
Cap de l’Àrea de Tractament de Textos
del DOGC en funcions
(01.296.040)

RESOLUCIÓ de 22 d’octubre de 2001, per
la qual s’obre convocatòria per a la concessió dels Premis Catalunya d’Educació, de
reconeixement social a mestres, professores, professors, centres d’ensenyament i
institucions impulsores de l’escola catalana, corresponents a l’any 2001.
Mitjançant el Decret 247/2001, de 12 de
setembre, es van crear els Premis Catalunya d’Educació, de reconeixement social a mestres, professores, professors,
centres d’ensenyament i institucions impulsores de l’escola catalana. D’acord amb
l’article 2 de l’esmentat Decret la convocatòria dels premis s’ha de fer pública mitjançant resolució de la consellera d’Ensenyament.
Mitjançant l’Ordre de 18 d’octubre de
2001, s’han establert els requisits legals per
a la concessió dels citats premis.
Per tot això,

euros), a càrrec de la partida corresponent
de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa del pressupost per a l’any
2002.
—6 La concessió del premi requerirà de
la conformitat de la persona, centre docent
o institució premiada.
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, 22 d’octubre de 2001
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(01.296.134)

Resolc:
—1 Obrir convocatòria per a la concessió
dels Premis Catalunya d’Educació, de reconeixement social a mestres, professores,
professors, centres d’ensenyament i institucions impulsores de l’escola catalana,
corresponents a l’any 2001.
—2 Podran ser proposats per als Premis
Catalunya d’Educació les persones, centres docents i institucions citats a l’article
1 de l’Ordre de 18 d’octubre de 2001, per
la qual s’estableixen els requisits legals per
a la concessió dels Premis Catalunya
d’Educació, de reconeixement social a
mestres, professores, professors, centres
d’ensenyament i institucions impulsores de
l’escola catalana.
—3 Poden presentar propostes de concessió dels premis les persones, entitats i
institucions citades a l’article 2 de l’Ordre
esmentada a l’apartat anterior.
—4 Les propostes de concessió dels premis es presentaran entre l’1 i el 30 de novembre de 2001, mitjançant una comunicació adreçada a la consellera d’Ensenyament,
en la qual s’hauran de fer constar les dades
d’identificació de la persona, centre docent
o institució proposada per a l’obtenció del
premi i els mèrits acreditats que en justifiquin la seva concessió.
—5 Els premis es concediran per un import total màxim de 6.988.212 ptes. (42.000
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RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2001,
per la qual es dóna publicitat a la Resolució
de 31 de juliol de 2001, relativa al recurs de
reposició interposat pel centre docent privat Mare de Déu de Montserrat, de les
Borges Blanques, contra la Resolució de 6
de març de 2001.
Per la Resolució de 6 de març de 2001
(DOGC núm. 3344, de 9.3.2001), es va
atorgar al centre docent privat Mare de Déu
de Montserrat, de les Borges Blanques, amb
número de codi 25001151, el concert educatiu per a tres unitats de primer cicle i tres
unitats de segon cicle, d’educació secundària obligatòria, i se li denegà el concert
educatiu per a una unitat del mateix nivell
educatiu.
Contra aquesta Resolució, el centre Mare
de Déu de Montserrat va interposar un recurs de reposició, que s’ha estimat per la
Resolució de 31 de juliol de 2001. Per tant,
l’estimació del recurs de reposició indicat
comporta la modificació del concert educatiu del centre.
Atès que l’article 10.3 del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius, estableix que la concessió dels
concerts educatius s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,

Full de disposicions i actes administratius

i a proposta de la Direcció General de Centres Docents,
Resolc:
Donar publicitat a la Resolució de 31 de
juliol de 2001, per la qual s’estima el recurs
de reposició interposat pel centre docent
privat Mare de Déu de Montserrat, de les
Borges Blanques, contra la Resolució de 6
de març de 2001, que resolia amb caràcter
provisional modificacions i renovacions de
concerts educatius de centres docents privats per als nivells obligatoris i el d’educació infantil.
En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit que s’especifica a l’annex d’aquesta Resolució i amb
efectes a partir de l’1 de setembre de 2001.
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.
Barcelona, 26 de setembre de 2001
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
ANNEX
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recurs de reposició contra una de les unitats denegades, que s’ha estimat per la
Resolució de 31 de juliol de 2001. Per tant,
l’estimació del recurs de reposició indicat
comporta la modificació del concert educatiu del centre.
Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
estableix que la concessió dels concerts
educatius s’ha de publicar al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, i a proposta de
la Direcció General de Centres Docents,
Resolc:
Donar publicitat a la Resolució de 31 de
juliol de 2001, per la qual s’estima el recurs
de reposició interposat pel centre docent
privat Mare de Déu de l’Esperança, de
Badalona, contra la Resolució de 6 de març
de 2001, que resolia amb caràcter provisional modificacions i renovacions de concerts
educatius de centres docents privats per als
nivells obligatoris i el d’educació infantil.
En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre en el sentit que
s’especifica a l’annex d’aquesta Resolució
i amb efectes a partir de l’1 de setembre
de 2001.
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.

Codi: 25001151.
Denominació: Mare de Déu de Montserrat.
Municipi: les Borges Blanques.
Comarca: Garrigues.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 2 priv.

Barcelona, 26 de setembre de 2001

(01.290.147)

Codi: 08000921.
Denominació: Mare de Déu de l’Esperança.
Municipi: Badalona.
Comarca: Barcelonès.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 4 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 4 priv.
2C2: 4 priv.

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2001,
per la qual es dóna publicitat a la Resolució
de 31 de juliol de 2001, sobre el recurs de
reposició interposat pel centre docent privat Mare de Déu de l’Esperança, de
Badalona, contra la Resolució de 6 de març
de 2001.
Per la Resolució de 6 de març de 2001
(DOGC núm. 3344, de 9.3.2001), es va atorgar al centre docent privat Mare de Déu de
l’Esperança, de Badalona, amb número de
codi 08000921, el concert educatiu per a sis
unitats de primer cicle i vuit unitats de segon
cicle d’educació secundària obligatòria i se
li denegà el concert educatiu per a dues
unitats del mateix nivell educatiu.
Contra aquesta Resolució, el centre Mare
de Déu de l’Esperança va interposar un

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
ANNEX
DELEGACIÓ TERRITORIAL:
BARCELONA II (COMARQUES)

de Sarrià, de Barcelona, amb número de
codi 08004031, el concert educatiu per a
dues unitats de primer cicle i una unitat
de segon cicle, d’educació secundària
obligatòria, i se li denegà el concert educatiu per a dues unitats del mateix nivell
educatiu.
Contra aquesta Resolució, el centre Sant
Marc de Sarrià va interposar un recurs de
reposició contra una de les unitats denegades, que s’ha estimat per la Resolució
de 31 de juliol de 2001. Per tant, l’estimació del recurs de reposició indicat comporta la modificació del concert educatiu del
centre.
Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
estableix que la concessió dels concerts
educatius s’ha de publicar al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, i a proposta de
la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:
Donar publicitat a la Resolució de 31 de
juliol de 2001, per la qual s’estima el recurs de reposició interposat pel centre
docent privat Sant Marc de Sarrià, de
Barcelona, contra la Resolució de 6 de
març de 2001, que resolia amb caràcter
provisional modificacions i renovacions de
concerts educatius de centres docents
privats per als nivells obligatoris i el d’educació infantil.
En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit que
s’especifica a l’annex d’aquesta Resolució
i amb efectes a partir de l’1 de setembre de
2001.
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.
Barcelona, 26 de setembre de 2001
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

(01.290.148)
DELEGACIÓ TERRITORIAL:
BARCELONA I (CIUTAT)

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2001,
per la qual es dóna publicitat a la Resolució
de 31 de juliol de 2001, del recurs de reposició interposat pel centre docent privat Sant
Marc de Sarrià, de Barcelona, contra la
Resolució de 6 de març de 2001.
Per la Resolució de 6 de març de 2001
(DOGC núm. 3344, de 9.3.2001), es va
atorgar al centre docent privat Sant Marc
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Codi: 08004031.
Denominació: Sant Marc de Sarrià.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.
(01.290.149)
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