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ORDRE ENS/118/2003, d’11 de març, de
convocatòria de concurs públic per a l’ator-
gament de subvencions per al finançament
d’activitats i per al funcionament de federa-
cions i confederacions d’associacions de
pares d’alumnes de centres docents no uni-
versitaris.

La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, re-
guladora del dret a l’educació, garanteix la
llibertat d’associació dels pares d’alumnes
de centres docents i també la possibilitat
de promoure federacions i confederacions
d’associacions amb el procediment que
estableix la legislació vigent.

El Departament d’Ensenyament, dins el
reconeixement de les activitats que duen a
terme les federacions i confederacions d’as-
sociacions de pares d’alumnes en l’àmbit
territorial de Catalunya, creu oportú fomen-
tar aquest tipus d’actuacions mitjançant
l’atorgament dels ajuts que permetin les
disponibilitats pressupostàries.

De conformitat amb el que estableix el ca-
pítol 9 del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;

En ús de les facultats que m’atribueixen
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya, i l’article 93 del Text
refós esmentat, i a proposta de la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a l’atorgament

de subvencions a federacions i confederaci-
ons d’associacions de pares d’alumnes de
centres docents no universitaris de Catalunya
que estiguin legalment constituïdes.

Article 2
Aprovar les bases que han de regir la con-

vocatòria de concurs públic, que consten a
l’annex d’aquesta Ordre.
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Article 3
Les subvencions, per un import total mà-

xim de 142.550 euros, es faran efectives
amb càrrec al crèdit D/480130400/3135 de
l’òrgan gestor 1302 del pressupost de la
Generalitat de Catalunya per a l’any 2003.

Article 4
Les subvencions esmentades no tenen

caràcter recurrent.

Disposició final

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

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

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

Barcelona, 11 de març de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Bases

—1 Objecte i finalitat
L’objecte d’aquesta convocatòria és fo-

mentar la realització d’activitats i el funcio-
nament de les federacions i confederacions
d’associacions de pares d’alumnes de cen-
tres docents no universitaris, mitjançant la
concessió dels ajuts corresponents, amb la
finalitat de facilitar la vida associativa d’aques-
tes entitats dins la comunitat educativa.

—2 Beneficiaris
Poden sol·licitar aquests ajuts les federa-

cions i confederacions d’associacions de
pares d’alumnes de centres docents no
universitaris que estiguin legalment consti-
tuïdes, tant d’ensenyaments de règim ordi-
nari com de règim especial.

Queden excloses d’aquesta convocatò-
ria les associacions de pares d’alumnes,
constituïdes a l’empara del Decret 202/
1987, de 19 de maig (DOGC núm. 854, de
19.6.1987), pel qual es regulen les associ-
acions de pares d’alumnes.

—3 Destinació i import dels ajuts
Els ajuts es destinaran a despeses de fun-

cionament, difusió, formació dels associats
i altres activitats que tinguin per objecte el
foment de la vida associativa de l’entitat.

L’import dels ajuts s’establirà en funció de
les sol·licituds rebudes i el pressupost dis-
ponible, tenint en compte els criteris de va-
loració que estableix la base 6.

—4 Sol·licituds
Les sol·licituds s’adreçaran al director ge-

neral d’Ordenació i Innovació Educativa i es
presentaran al Departament d’Ensenyament
(Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona),
ja sigui directament o bé per qualsevol dels
mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

En el cas que les sol·licituds es presentin
a les oficines de correus, s’ha de fer en
sobre obert, per tal que la sol·licitud sigui
datada i segellada pel funcionari de correus
abans de ser certificada.

El termini de presentació de les sol·licituds
serà d’un mes comptat a partir de l’ende-
mà de la data de publicació d’aquesta Or-
dre al DOGC.

—5 Dades de la sol·licitud i documenta-
ció que cal aportar

La sol·licitud haurà de contenir les dades
següents:

Nom de l’entitat, NIF, adreça, telèfon, fax
i municipi.

Nombre d’entitats que integren la federa-
ció o la confederació, amb indicació del nom-
bre de persones que hi estan associades.

Dades bancàries de l’entitat.
Signatura de la persona que té la repre-

sentació de l’entitat, i indicar-ne el càrrec.
Referència a l’ordre de convocatòria a

l’empara de la qual se sol·licita la subvenció.
Import que se sol·licita.
En cas de sol·licitar un ajut per a despe-

ses de funcionament i activitats, caldrà in-
dicar l’ordre de prioritat.

Es pot trobar un model de sol·licitud a
l’adreça electrònica: http://www.gencat.net/
ense.

A la sol·licitud caldrà adjuntar la documen-
tació següent:

a) Document que acrediti que l’entitat
està legalment constituïda: certificat que
indiqui que l’entitat està inscrita al Registre
d’associacions o còpia de la Resolució
d’inscripció.

b) Pressupost detallat d’ingressos i des-
peses de l’entitat per al 2003.

c) Declaració jurada on es faci constar que
no s’ha percebut cap més subvenció desti-
nada a les activitats per a les quals sol·licita
l’ajut. En cas contrari, cal detallar les altres
fonts de finançament de l’activitat.

d) En cas que es demani una subvenció
per a la realització d’activitats, descripció de
l’activitat o les activitats per a les quals se
sol·licita la subvenció.

Atès que la subvenció es concedirà per a
la realització d’activitats concretes, cal que,
per a cadascuna de les activitats per a les
quals se sol·licita l’ajut, s’especifiqui el se-
güent:

Nom de l’activitat.
Objectius que es pretenen assolir.
Destinataris.
Dates de la realització de l’activitat.
Pressupost clar i definit de l’activitat, amb

indicació de la previsió d’ingressos i despe-
ses desglossats per conceptes. No es po-

dran imputar costos propis per a la realitza-
ció de les activitats. Cal tenir present que la
posterior justificació de la subvenció s’hau-
rà de fer d’acord amb aquest pressupost.

En cas de sol·licitar ajut per més d’una ac-
tivitat, caldrà indicar l’ordre de prioritat. El nom-
bre de les activitats subvencionades estarà su-
peditat a les disponibilitats pressupostàries.

e) En cas que se sol·liciti subvenció per a
despeses de funcionament, caldrà detallar els
costos propis per als quals se sol·licita l’ajut:

Personal (sous, Seguretat Social, etc.).
Subministraments (aigua, llum, telèfon, etc.).
Lloguer.
Compra de material fungible.
Altres costos degudament especificats.
L’import de la subvenció estarà condici-

onat a les disponibilitats pressupostàries, i
es tindrà en compte la priorització indicada
a la sol·licitud, pel que fa a les activitats i al
funcionament.

—6 Criteris de valoració de les sol·licituds
Per a la concessió de les subvencions,

es tindran en compte els criteris següents:
a) L’àmbit d’actuació de la federació o

confederació.
b) El nombre d’entitats que integren la fe-

deració o la confederació i el nombre de per-
sones associades.

c) La proposta presentada, de la qual es
valoraran:

Les actuacions que l’entitat realitzi tant a
favor de la formació dels pares d’alumnes
com del foment de l’esperit associatiu.

Les activitats adreçades a estimular la
participació dels pares en els òrgans de
govern dels centres.

L’organització d’activitats de formació i
d’informació a les associacions de pares
d’alumnes.

La realització d’activitats arreu de Ca-
talunya i en especial en sectors geogràfics
i de població amb escasses possibilitats
d’accedir-hi habitualment.

La utilització del català en les activitats
pròpies de l’entitat.

Les activitats que tinguin per objecte fomen-
tar i facilitar la integració escolar dels alumnes
amb necessitats educatives especials.

La infrastructura d’organització i serveis
de l’entitat.

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

nació i Innovació Educativa la competència
per resoldre aquesta convocatòria i l’auto-
rització de la despesa corresponent, un cop
vista la proposta de la comissió avaluado-
ra, que estarà integrada per:

El subdirector general d’Ordenació Curri-
cular i Programes Educatius, que en serà el
president.

El cap del Servei d’Execució i Gestió de
Programes.

Un tècnic de la Direcció General d’Orde-
nació i Innovació Educativa.

La cap de la Secció de Coordinació de
Programes Educatius, que hi actuarà de se-
cretària.

La comissió podrà demanar a les entitats
sol·licitants la documentació addicional i els
aclariments que consideri oportuns. La
manca de presentació de la documentació
requerida serà motiu d’exclusió de la con-
vocatòria.
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En qualsevol cas, les sol·licituds presen-
tades s’entendran desestimades si no hi
recau resolució expressa en el termini de sis
mesos des de la finalització del termini de
presentació de les sol·licituds.

—8 Notificació de les subvencions
La resolució de concessió es notificarà als

interessats amb indicació de si exhaureix o
no la via administrativa, dels possibles re-
cursos, dels òrgans davant els quals es po-
den interposar, i dels terminis per interpo-
sar-los. A més a més, la resolució de
concessió es farà pública al tauler d’anun-
cis de la seu central del Departament d’En-
senyament, i als taulers de les delegacions
territorials corresponents.

—9 Justificació de les subvencions
9.1 Les entitats beneficiàries hauran

d’acreditar davant la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa, abans del 30
de setembre de 2003, que s’ha realitzat l’ac-
tivitat i que s’han complert els requisits que
determina la resolució de concessió i que
l’import de la subvenció s’ha destinat a l’ac-
tivitat per a la qual s’ha concedit.

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

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

9.3 La justificació haurà de contenir:
Escrit de tramesa, on s’indiqui la docu-

mentació que s’adjunta.
Informe del president de l’entitat confor-

me la subvenció atorgada s’ha destinat a
la realització de les activitats per a les quals
s’ha concedit.

Relació detallada de les despeses i, si és
el cas, dels ingressos de l’activitat, d’acord
amb el pressupost presentat en la sol·licitud.
Les dades que han de constar a la relació
són: la data i el número de la factura o
comprovant de despesa, el NIF i el nom de
l’empresa, el concepte i l’import.

Documents justificatius de les despeses fins
a cobrir l’import concedit. Només s’accepta-
ran com a documents justificatius de les des-
peses els originals de les factures amb els re-
quisits legals que estableix la normativa vigent,
lliurades a l’entitat beneficiària de la subven-
ció, acreditatives que s’ha efectuat la despe-
sa, sens perjudici del retorn posterior dels
originals que s’aportin, si així se sol·licita.

Fotocòpia de cadascun dels documents
justificatius indicats al punt anterior.

Memòria descriptiva de les actuacions
desenvolupades, objecte de subvenció.

En cas que es justifiqui un import inferior
a la quantitat atorgada, l’import de la sub-
venció es reduirà per l’import no justificat
correctament.

9.4 La Direcció General d’Ordenació i In-
novació Educativa podrà demanar tots els
documents justificatius que calgui per com-
provar l’aplicació de la subvenció.

Excepcionalment, si es produeix qualse-
vol canvi en la destinació de la subvenció,
dins la mateixa finalitat, s’haurà de comuni-
car a l’òrgan concedent, el qual, si s’escau,
l’haurà d’autoritzar expressament mitjançant
la resolució corresponent.

—10 Pagament
Un cop justificada correctament la sub-

venció, es procedirà a tramitar la correspo-
nent ordre de pagament.

—11 Obligacions dels beneficiaris
Les entitats que rebin una subvenció hau-

ran de fer pública la col·laboració del Depar-
tament d’Ensenyament en la documentació
que generin les activitats subvencionades.

Així mateix, els beneficiaris estaran obli-
gats a facilitar tota la informació requerida
pels òrgans de control de l’Administració.

—12 Incompliment
La inexactitud de les dades aportades o

l’incompliment per part dels beneficiaris d’al-
guna de les obligacions que es deriven de
la concessió de la subvenció podrà donar
lloc a la revocació de l’import atorgat.

En cas d’incompliment, els beneficiaris
estan subjectes a les sancions previstes a
la secció cinquena del capítol 9 del Text refós
de la Llei de finances públiques de Ca-
talunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre.

(03.050.144)

RESOLUCIÓ ENS/653/2003, de 4 de març,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent pri-
vat La Salle, de Berga.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pel titular
del centre docent privat La Salle, de Berga,
en petició d’ampliació de locals, es va ins-
truir 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 Salle, de Berga, per ampliació de locals,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada

davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 4 de març de 2003

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 BERGUEDÀ

Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Berga.
Localitat: Berga.
Núm. de codi: 08014644.
Denominació: La Salle-Berga.
Adreça: ps. Lladó, s/n.
Titular: Escoles Cristianes, Germans de les.
NIF: Q0800055.

S’autoritza l’ampliació de locals del cen-
tre, amb un edifici dins del mateix recinte
de l’edifici principal, al ps. Lladó i comuni-
cat amb aquest pel pati, amb efectes a partir
del curs 2002-2003.

Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars.

(03.045.139)

RESOLUCIÓ ENS/654/2003, de 27 de fe-
brer, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat l’Estel Blau, de l’Hos-
pitalet de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat l’Estel Blau, de
l’Hospitalet de Llobregat, en petició d’auto-
rització d’obertura, es va instruir l’expedi-
ent corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre do-
cent privat l’Estel Blau, de l’Hospitalet de
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Llobregat, 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 Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualse-
vol altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 27 de febrer de 2003

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de Codi: 08059305.
Denominació: L’Estel Blau.
Adreça: Prat, 41.
Titular: Jardí d’Infants L’Estel Blau, SLL.
NIF: B61995841.

Autorització d’obertura del centre docent
privat L’Estel Blau, de l ’Hospitalet de
Llobregat, amb 10 unitats de llar d’infants
amb capacitat per a 128 llocs escolars i amb
efectes a partir del curs 2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

10 unitats de llar d’infants, amb capaci-
tat per a 128 llocs escolars.

(03.041.043)

RESOLUCIÓ ENS/655/2003, de 27 de fe-
brer, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Maternals, de Santa Eulàlia de
Riuprimer.

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

centre docent privat Maternals, de Santa
Eulàlia de Riuprimer, en petició de canvi de
denominació, es va instruir l’expedient cor-
responent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Maternals, de Santa Eulàlia de Riuprimer,
per canvi de denominació, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Re-
solució.

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

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

Barcelona, 27 de febrer de 2003

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 D’OSONA

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Santa Eulàlia de Riuprimer.
Localitat: Santa Eulàlia de Riuprimer.
Núm. de codi: 08054666.
Denominació: Maternals.
Adreça: c. Jaume Balmes, 3.
Titular: Associació Pares Alumnes Escoles
Maternals Santa Eulàlia.
NIF: G08898611.

S’autoritza el canvi de denominació, que
passa a ser El roure xic.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil
1 unitat de primer cicle amb capacitat per

a 20 llocs escolars.

(03.041.045)

RESOLUCIÓ ENS/708/2003, de 27 de fe-
brer, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat La Caseta del Bosc, de Sant
Celoni.

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 del Bosc, de
Sant Celoni, 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 del Bosc, de Sant Celoni, per am-
pliació d’unitats del primer cicle d’educació
infantil, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 27 de febrer de 2003

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 (comar-
ques).
Municipi: Sant Celoni.
Localitat: Sant Celoni.
Núm. de codi: 08055971.
Denominació: La Caseta del Bosc.
Adreça: pg. de la Rectoria Vella, 48.
Titular: Agnès Collgròs Fernandez.
NIF: 46530642D.

S’autoritza l’ampliació de 2 unitats del pri-
mer cicle d’educació infantil, amb capacitat
per a 38 llocs  i amb efectes a partir de l’ini-
ci del curs 2002-2003.
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Núm. 949

Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil.
5 unitats de llar d’infants, amb capacitat

per a 74 llocs escolars.

(03.041.041)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de serveis (exp. 0581/03).

—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: 0581/03.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei d’àpats

(catering) per al sopar que se servirà en l’ac-
te de lliurament dels Segons Premis Ca-
talunya d’Educació, que tindrà lloc a la Sala
Oval del Museu Nacional de Catalunya.

b) Termini d’execució: el dia 27 de juny
de 2003.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Preu unitari: 70,00 euros, IVA inclòs.
Import total màxim: 56.000,00 euros, IVA

inclòs.

—5 Garanties
Provisional: es dispensa d’acord amb l’ar-

ticle 35.1.c del Text refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques.

Definitiva: 4% de l’import total adjudicat.

—6 Requisits específics del contractista.
Classificació: grup III, subgrup 8, catego-

ria A; grup M, subgrup 6, categoria A.
La seva presentació es potestativa i úni-

cament a efectes de dispensa de la garan-
tia provisional exigida i de l’acreditació de
la solvència econòmica, financera i tècnica
de l’empresa.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Ensenyament,
Registre General.

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: 15 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. 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) Hora límit: 17.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la

que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació
Entitat: Departament d’Ensenyament, Re-

gistre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7

d’aquest Anunci.
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, telegrama o  a
l’adreça del correu electrònic que s’esmenta
en el plec de clàusules, durant el mateix dia.

e) 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: Departament d’Ensenyament,

Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc 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 el següent dia hàbil.

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

e) Hora: 10 h.

—10 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’Anunci serà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 13 de març de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.073.058)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministraments
(exp. 9/03).

—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: 9/03.

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

de material de cuina amb destinació als cen-
tres docents públics de Catalunya, segons
l’annex del plec de clàusules administratives
particulars. CNPA: 29, 36.13 i 28.75.12.

b) Termini d’execució: 30 dies a partir de
la data de dipòsit de la garantia definitiva.

—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: 95.925,58 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: segons el que s’indica a

l’apartat E del quadre de característiques del
plec de clàusules administratives particulars
i d’acord amb l’article 35.1 del Reial decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contrac-
tes de les administracions públiques, no és
necessària la constitució de garantia provi-
sional, ja que no supera el pressupost total
de licitació els 249.681,00 euros, IVA exclòs.

Definitiva: del 4% de l’import del material
adjudicat.

—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) Internet:
http://www.gencat.es/ense/ense_lici.html.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 8 dies natu-

rals comptats des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa cons-
tar que si l’últim dia del termini és 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 territo-
rials del Departament d’Ensenyament.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o a les delegacions territo-
rials 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.

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 ad-
ministratives particulars.

—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: 5 dies hàbils després de la fina-
lització del termini de presentació de pro-
posicions.

d) Hora: 10 h.
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—9 Despeses de l’Anunci: l’import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 17 de març de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.077.036)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0891/03).

—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 Contractacions,
Secció de Subministraments i Contractacions.

c) Número d’expedient: 0891/03.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Servei d’im-

pressió de Guies de grau mitjà i grau supe-
rior dels cicles formatius de Formació Pro-
fessional.

b) Termini d’execució: 12 dies des del
moment de lliurament dels disquets, durant
l’any 2003.

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

a) Tramitació: urgent, segons l’article 71
del Reial decret legislatiu 2/2000, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contrac-
tes de les administracions públiques.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 118.610,00 euros (IVA in-

clòs).

—5 Garanties
Provisional: no s’exigeix d’acord amb l’ar-

ticle 35.1 del Text refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques.

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

—6 Requisits específics del contractista.
Classificació: grup III, subgrup 8, catego-

ria D; grup M, subgrup 4, categoria D.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Ensenyament,
Registre general.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet: http://www.gencat.es/

ense/ense_lici.html.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 8 dies natu-

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

b) Hora límit: 17.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la

que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Ensenyament, Re-

gistre general.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7

d’aquest Anunci.
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, telegrama o  a
l’adreça del correu electrònic que s’esmenta
en el plec de clàusules, durant el mateix dia.

e) 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: Departament d’Ensenyament,

Serveis centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc 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 per
correus, es comunicarà oportunament als in-
teressats la data d’obertura de proposicions.

e) Hora: 10 h.

—10 Despeses d’anunci: l’import de l’Anun-
ci anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

Barcelona, 21 de març de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.080.098)

ORDRE ENS/134/2003, de 25 de març, de
convocatòria de concurs públic per a la con-
cessió de subvencions als grups de mestres
per a despeses de funcionament, informació
i difusió corresponents al curs 2002-2003.

L’interès per fomentar la vida associativa
dels col·lectius de mestres i afavorir la tas-
ca de renovació pedagògica i les iniciatives
que duen a terme fa que el Departament
d’Ensenyament vulgui donar suport a diver-
ses activitats pedagògiques i culturals rea-
litzades per mestres agrupats en moviments,
arreu de les comarques de Catalunya, i ofe-
rir ajut econòmic a les seves despeses de
funcionament, informació i difusió.

De conformitat amb el que estableix el ca-
pítol IX del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;

En ús de les facultats que m’atribueixen
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya, i l’article 93 del text
refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/

2002, i a proposta de la Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a la conces-

sió de subvencions a moviments de reno-
vació pedagògica i a associacions de mes-
tres d’àmbit territorial reduït (comarques,
poblacions, etc.), per a despeses de funci-
onament, informació i difusió corresponents
al curs 2002-2003.

Article 2
Aprovar les bases que han de regir la con-

vocatòria del concurs públic i que són les
que figuren en l’annex d’aquesta Ordre.

Article 3
La subvenció per al conjunt d’entitats serà

d’un import màxim de 24.040,00 euros i
amb càrrec al crèdit D/482130000/4231 de
l’òrgan gestor 1302 del pressupost de la
Generalitat de Catalunya per al 2003.

Article 4
La subvenció esmentada no tindrà caràc-

ter recurrent.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la conse-
llera d’Ensenyament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al DOGC, segons el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 25 de març de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Bases generals

—1 Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és fo-

mentar la vida associativa dels col·lectius de
mestres i afavorir la tasca de renovació
pedagògica i les iniciatives que duen a ter-
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me, quant a la realització de diverses acti-
vitats pedagògiques i culturals, durant el
curs 2002-2003. Per poder dur a terme
aquestes activitats, se subvencionaran les
despeses de funcionament, informació i di-
fusió dels col·lectius de mestres.

—2 Persones beneficiàries
Poden participar en aquesta convocatò-

ria els moviments de renovació pedagògica
i les associacions de mestres d’àmbit terri-
torial reduït (comarques, poblacions, etc.),
que estiguin legalment constituïdes.

—3 Presentació de sol·licituds i terminis
3.1 Les sol·licituds s’adreçaran al direc-

tor general d’Ordenació i Innovació Educati-
va i es presentaran al Departament d’Ense-
nyament (Via Augusta, 202-226, 08021
Barcelona), ja sigui directament o bé per
qualsevol dels mitjans que estableix l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

En el cas que les sol·licituds es presentin
a les oficines de correus, s’haurà de fer en
sobre obert per tal que la sol·licitud sigui
datada i segellada pel funcionari de correus
abans de ser certificada.

3.2 El termini de presentació de les
sol·licituds serà d’un mes comptat a partir
de l’endemà de la data de publ icació
d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya.

—4 Dades de la sol·licitud i documenta-
ció que cal aportar

L’imprès de sol·licitud es troba a l’adreça
http://www.gencat.net/ense/

4.1 La sol·licitud haurà de contenir les
dades següents:

Nom de l’entitat, NIF, adreça, telèfon, fax
i municipi.

Referència a l’ordre de convocatòria a
l’empara de la qual se sol·licita la subvenció.

Import que se sol·licita.
Dades bancàries de l’entitat.
Nombre de mestres que integren l’asso-

ciació.
Signatura de la persona que té la repre-

sentació de l’entitat, amb indicació del seu
càrrec.

4.2 A aquesta sol·licitud caldrà adjun-
tar la documentació següent:

a) Fotocòpia compulsada dels estatuts
de l’entitat. Aquelles entitats que van pre-
sentar els seus estatuts en les convocatò-
ries corresponents als cursos 2000-01 o
2001-02, no cal que els tornin a presentar,
llevat del cas que aquests estatuts hagin
estat modificats posteriorment.

b) Declaració on es faci constar que no
s’ha percebut cap més subvenció destina-
da a les activitats per a les quals se sol·li-
cita l’ajut. Cas contrari, cal detallar les al-
tres fonts de finançament de l’activitat.

c) Pressupost detallat d’ingressos i des-
peses de l’entitat per al curs 2002-2003.

d) Pressupost de les despeses de funci-
onament, informació i difusió per a les quals
se sol·licita l’ajut per al curs 2002-2003.

—5 Import i quantia dels ajuts
L’import de la subvenció s’establirà d’acord

amb les sol·licituds rebudes i del pressupost
disponible, atenent els criteris de valoració es-
tablerts a la base 6 d’aquesta convocatòria.

—6 Criteris per a la concessió de subven-
cions

En la concessió de subvencions es tin-
dran en compte els criteris següents:

a) L’àmbit d’actuació de l’entitat.
b) El nombre de mestres que integren

l’associació.
c) La proposta presentada.

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

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

El subdirector general de Formació Per-
manent i Recursos Pedagògics o persona
en qui delegui, que actuarà com a president.

La cap del Servei de Programació, Ava-
luació i Recursos Pedagògics o persona en
qui delegui.

El cap del Servei d’Execució i Gestió de
Programes o persona en qui delegui.

Un/a tècnic/a de la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa, que actuarà
com a secretari/a.

La comissió podrà demanar a les entitats
sol·licitants la documentació addicional i els
aclariments que consideri oportuns. La
manca de presentació de la documentació
requerida serà motiu d’exclusió de la con-
vocatòria.

En qualsevol cas, les sol·licituds presen-
tades s’entendran desestimades si no hi
recau resolució expressa en el termini de sis
mesos des de la finalització del termini de
presentació de les sol·licituds.

Els membres d’aquesta comissió estaran
afectats per les causes d’abstenció i recu-
sació previstes als articles 28 i 29 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

—8 Notificació i publicitat de les subven-
cions

La resolució de la concessió de subvenci-
ons serà notificada a les entitats beneficiàri-
es i exhaurirà la via administrativa. A més a
més, aquesta resolució es farà pública al
tauler d’anuncis de la seu central del De-
partament d’Ensenyament i als de les dele-
gacions territorials corresponents.

Contra aquesta Resolució es podrà inter-
posar recurs contenciós administratiu, da-
vant 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 notificació, de confor-
mitat 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, també podran interposar po-
testativament recurs de reposició, previ al
recurs 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
notificació, segons el que disposen els ar-
ticles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

—9 Justificació de les subvencions
9.1 Les entitats beneficiàries hauran

d’acreditar davant la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa (Via Augusta,
202-226, 08021 Barcelona), abans del 30
de setembre de 2003, que s’han realitzat
les activitats i que s’han complert els requi-
sits que determina la resolució de conces-
sió i que l’import de la subvenció s’ha des-
tinat a les activitats per a les quals s’ha
concedit.

9.2 La justificació cal presentar-la dins
el termini previst al punt 9.1 d’aquesta
Ordre. Si per motius excepcionals no es
pot fer dins d’aquest termini se’n podrà
sol·licitar una ampliació per escrit, i presen-
tar-la abans que finalitzi el termini que pre-
veu el punt 9.1. En aquesta sol·licitud s’han
d’al·legar els motius que impedeixen presen-
tar la justificació dins el termini.

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

9.3 La justificació haurà de contenir:
a) Escrit de tramesa, indicant la docu-

mentació que s’hi adjunta.
b) Informe de la presidència de l’entitat

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

c) Relació numerada i detallada de les
despeses i, si és el cas, dels ingressos de
l’activitat, d’acord amb el pressupost de les
despeses de funcionament, informació i
difusió presentat. Per a cadascun dels con-
ceptes consignats al pressupost, cal deta-
llar la totalitat de les despeses efectuades
indicant: la data de realització de la despe-
sa, el concepte, el nom i el NIF de la perso-
na perceptora i l’import de la despesa.

d) Documents justificatius de les despe-
ses fins a cobrir l’import concedit. Cada do-
cument haurà de portar una numeració que
es correspongui amb la de la relació ante-
rior. Només s’acceptaran com a documents
justificatius de les despeses, els originals de
les factures amb els requisits legals que
estableix la normativa vigent, lliurades a l’en-
titat beneficiària de la subvenció, acredita-
tives que s’ha efectuat la despesa, sens
perjudici del retorn posterior dels originals
que s’aportin, si així se sol·licita.

e) Fotocòpia de cadascun dels docu-
ments justificatius indicats al punt anterior.

f) En el cas que les activitats subvencio-
nades hagin generat documentació, cal
aportar-ne còpia, per tal de comprovar que
s’ha fet pública la col·laboració del Depar-
tament d’Ensenyament.

g) Memòria explicativa de les activitats
dutes a terme.

Cas que es justifiqui un import inferior a
la quantitat atorgada, l’import de la sub-
venció es reduirà per l’import no justificat
correctament.

9.4 La Direcció General d’Ordenació i In-
novació Educativa podrà demanar tots els
documents justificatius que calgui per com-
provar l’aplicació de la subvenció.

—10 Pagament de la subvenció
Un cop justificada correctament la sub-

venció, es procedirà a tramitar la correspo-
nent ordre de pagament.
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—11 Obligacions de les persones be-
neficiàries

Les entitats que rebin una subvenció hau-
ran de fer pública la col·laboració del Depar-
tament d’Ensenyament en la documentació
que generin les activitats subvencionades.

Així mateix, les persones beneficiàries es-
taran obligats a facilitar tota la informació
requerida pels òrgans de control de l’Admi-
nistració.

—12 Incompliment
La inexactitud de les dades aportades o

l’incompliment per part de la persona be-
neficiària d’alguna de les obligacions que es
deriven de la concessió de la subvenció, així
com la presentació de la justificació fora de
termini, podran donar lloc a la revocació de
la subvenció atorgada, al reintegrament de
les quantitats no justificades o a les sanci-
ons previstes a la secció cinquena, del ca-
pítol IX del Text Refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

(03.063.071)

ORDRE ENS/135/2003, de 25 de març, per
la qual s’estableix el calendari escolar del
curs 2003-2004 per als centres docents no
universitaris.

Atesa la necessitat de regular el calen-
dari escolar que ha de regir per al curs
2003-04, d’acord amb el dictamen del
Consell Escolar de Catalunya, i realitzats els
tràmits sindicals,

Ordeno:

Article 1. Àmbit d’aplicació
Aquesta Ordre serà d’aplicació a tots els

centres docents no universitaris de Ca-
talunya, públics i privats, llevat dels que per
la seva singularitat tinguin un calendari es-
pecífic.

Article 2. Activitats del professorat
2.1 El professorat dels centres docents

públics i privats no universitaris iniciarà en
el seu centre les activitats d’organització del
curs i també les tasques específiques de
programació, d’avaluació i de recuperació
el dia 1 de setembre de 2003. Les activitats
del professorat programades al centre no
acabaran abans del dia 30 de juny de 2004.

2.2 Pel que fa al professorat de l’ense-
nyament privat, aquesta prescripció de ca-
ràcter general s’haurà d’aplicar respectant
el que disposen el conveni col·lectiu del
sector i la normativa laboral vigent.

Article 3. Calendari
Els centres docents públics i privats de

parvulari, d’educació primària, d’educació
especial, d’ensenyaments secundaris, pro-
fessionals i de règim especial començaran
les classes el dia 15 de setembre de 2003,
a excepció dels cicles formatius de grau
superior, que les començaran el dia 19 de
setembre i les acabaran el dia 18 de juny
del 2004.

Les delegades i delegats territorials, per
circumstàncies concretes d’organització
d’un centre, podran autoritzar l’endarreri-
ment de la data de començament, amb
caràcter general o en alguna etapa en par-
ticular. En tot cas, es vetllarà perquè, a
excepció de causes de màxima importàn-
cia, l’inici del curs d’aquests ensenyaments
no superi la data límit del 19 de setembre.

La preparació del curs i l’aprovació d’ho-
raris s’hauran d’haver efectuat en els dies
anteriors a la data d’inici del curs.

Els centres podran programar un inici de
curs per a l’alumnat que inicia el parvulari
diferent del previst amb caràcter general
prèvia autorització del delegat o delegada
territorial, segons el procediment que pre-
veu l’article 4.2 d’aquesta Ordre.

La finalització de les classes i les activi-
tats d’avaluació de les alumnes i dels alum-
nes del segon curs del batxillerat es pro-
gramaran en cada centre segons les
necessitats derivades de la seva inscripció
al procediment d’accés als estudis univer-
sitaris. En tot cas, no acabaran abans del
28 de maig i la programació haurà de rebre
el vistiplau de la Inspecció d’Ensenyament.
Els centres oferiran activitats lectives d’apro-
fundiment i consolidació a tot l’alumnat fins
al 18 de juny, i les orientaran en funció de
les seves opcions posteriors.

Article 4. Horari a l’educació infantil i pri-
mària

4.1 Per a l’alumnat dels ensenyaments
reglats de parvulari i d’educació primària,
inclòs el d’educació especial, de tots els
centres docents de Catalunya, públics i
privats, l’horari lectiu es desenvoluparà entre
les 8.30 i les 13 hores, i entre les 15 i les 17
hores. En qualsevol cas es faran un total de
5 hores, de les quals 3 o 3,5 seran al matí,
i 1,5 o 2 a la tarda.

4.2 En els centres públics i concertats
de parvulari i primària, inclosos els d’edu-
cació especial, l’horari lectiu serà de 9 a 12
hores i de 15 a 17 hores, si no s’autoritza
una concreció diferent.

Dins els marges que preveu l’apartat 4.1,
i atenent, si escau, el que preveu l’article 7,
relatiu al servei de transport escolar, la con-
creció d’un horari lectiu diferent de l’esta-
blert amb caràcter general serà aprovada pel
consell escolar del centre i autoritzada per
la corresponent delegació territorial del De-
partament d’Ensenyament. La importància
de les decisions sobre l’horari comporta que
en el si dels consells escolars s’hagi d’as-
solir el consens. En tot cas, si això no és
possible, només podran plantejar-se a la de-
legació territorial les propostes que comp-
tin amb l’aprovació mínima de les tres quar-
tes parts de les persones membres del
consell.

La direcció del centre públic o la titulari-
tat del centre concertat adreçarà a la dele-
gació territorial la sol·licitud raonada d’au-
torització de l’horari lectiu, juntament amb
una certificació de l’acord d’aprovació del
consell escolar. La sol·licitud s’haurà de fer
fins al 23 de maig, inclòs. La delegació ter-
ritorial resoldrà les sol·licituds dels centres
abans del 7 de juny. Per a l’autorització de
l’horari lectiu del centre, la delegació territo-
rial tindrà en compte la situació global dels

centres de la zona i, quan escaigui, la seva
coherència per a una òptima prestació dels
serveis escolars de transport i menjador.

Els centres que acordin mantenir el ma-
teix horari lectiu que fou degudament auto-
ritzat per la delegació territorial el curs an-
terior, no caldrà que sol·licitin una nova
autorització; serà suficient la comunicació
a la delegació territorial de la ratificació de
l’acord del consell escolar del centre en l’ho-
rari lectiu, acompanyada de la certificació
corresponent d’aquest acord.

Contra la resolució del delegat o delega-
da territorial, els centres docents privats po-
dran interposar un recurs d’alçada en el
termini d’un mes davant la Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa.

4.3 La delegació territorial podrà auto-
ritzar jornada intensiva de classe en horari
matinal des del dia 15 al 19 de setembre de
2003, el dia 19 de desembre de 2003 i del
7 al 18 de juny de 2004, sempre que es
mantingui l’horari diari total d’atenció a
l’alumnat i de dedicació del professorat o
es compensi la diferència al llarg del curs.
Els centres podran demanar també l’auto-
rització de la jornada intensiva de classe del
31 de maig al 4 de juny de 2004, en subs-
titució de la setmana del 15 al 19 de setem-
bre de 2003.

Els centres que desitgin acoll ir-se a
aquesta jornada intensiva de classe en
horari matinal hauran de formular la petició
a la delegació territorial d’acord amb els
terminis i el procediment que estableix l’ar-
ticle 4.2 d’aquesta disposició, i adjuntar-hi
la distribució horària per a l’alumnat i el
professorat del període d’horari matinal i
dels períodes de compensació, si escau.

Els centres que, degudament autoritzats
per la delegació territorial, ja hagin realitzat
en cursos anteriors la jornada intensiva, no
caldrà que sol·licitin nova autorització; serà
suficient la comunicació a la delegació ter-
ritorial de la ratificació de l’acord del consell
escolar del centre en la jornada intensiva,
acompanyada de la certificació correspo-
nent d’aquest acord.

Article 5. Horari a l’educació secundària
En els centres d’ensenyament secundari,

per a la impartició de l’educació secundària
obligatòria, del batxillerat i de la formació
professional de règim diürn, les classes s’or-
ganitzaran en sessions de matí i tarda. Els
ensenyaments que, per necessitats transi-
tòries de planificació determinades per l’ad-
ministració educativa, s’hagin de realitzar
excepcionalment en doble torn, es podran
fer en jornada intensiva. En l’educació se-
cundària obligatòria la concreció de l’horari
individual i la programació d’activitats ge-
nerals de centre (reunions de professorat,
esports, etc.) no podrà comportar més de
dues tardes lliures setmanals per a cada
alumne o alumna. Els cicles formatius i el
batxillerat, ateses les seves especials carac-
terístiques, podran organitzar-se en jorna-
da intensiva.

En els centres públics i concertats el
consell escolar del centre aprovarà l’horari
lectiu abans del 7 de juny.

La direcció del centre notificarà a la de-
legació territorial l’horari lectiu aprovat abans
del 13 de juny.
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Article 6. Vacances i dies festius
6.1 Durant el curs escolar 2003-2004

tindran la consideració de període de va-
cances escolars:

Nadal: del 20 de desembre de 2003 al 7
de gener de 2004, ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 3 al 12 d’abril de
2004, ambdós inclosos.

6.2 Així mateix tindran la consideració
de dies festius els que figuren com a tals a
l’Ordre TRE/243/2002, de 2 de juliol (DOGC
núm. 3676, de 12.7.2002), que són, a més
dels dos de festa local i dels inclosos en
períodes de vacances, els següents:

Per a l’any 2003:
11 de setembre (Diada Nacional de Cata-

lunya).
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
1 de novembre (Tots Sants).
6 de desembre (dia de la Constitució).
8 de desembre (la Immaculada).
Per a l’any 2004:
Els que determini la disposició correspo-

nent del Departament de Treball.
6.3 En el marc d’aquest calendari es-

colar, cada centre docent podrà establir dos
dies festius de lliure disposició que s’hau-
ran de preveure en la programació general
del centre. Els consells escolars municipals,
després de saber el calendari de festivitats
locals, nacionals i estatals, seleccionaran els
dies que convindria que adoptessin tots els
centres del mateix municipi.

Article 7. Transport
En el marc del que disposa aquesta

Ordre, els horaris dels centres amb alum-
nat usuari de transport escolar s’establiran
de manera que s’ajustin amb els del servei
de transport.

Els centres docents amb servei de trans-
port escolar comunicaran a la delegació
territorial la proposta d’horari escolar per al
curs següent fins al 23 de maig, inclòs,
d’acord amb l’article 4.2 d’aquesta Ordre.

La delegada o el delegat territorial deter-
minarà, prèvia audiència dels consells co-
marcals, quan tinguin la gestió del servei de
transport delegada, l’horari lectiu dels cen-
tres docents amb alumnat usuari del servei
de transport escolar, a fi de garantir l’ajus-
tament dels horaris dels vehicles amb els
dels centres i optimitzar el transport per
aconseguir el nombre mínim de rutes, el
nombre màxim d’ocupació de places per
vehicle i la coincidència horària per a po-
blacions de residència de l’alumnat de les
diferents etapes educatives.

Article 8. Modificacions excepcionals
Qualsevol modificació excepcional del ca-

lendari escolar, com pot ser la motivada per
la coincidència d’adversitats climàtiques amb
espais docents provisionals i poc adequats
a les adversitats esmentades, o de l’horari
lectiu respecte al previst amb caràcter gene-
ral en aquesta Ordre s’haurà de sol·licitar a
la delegació territorial.

En els centres públics i privats concer-
tats, aquesta sol·l icitud s’haurà de fer
d’acord amb el procediment que estableix
l’article 4.2.

Contra la resolució de la delegada o del
delegat territorial, els centres docents pri-
vats podran interposar recurs d’alçada, en

el termini d’un mes, davant la Direcció Ge-
neral d’Ordenació i Innovació Educativa.

Article 9. Publicitat i supervisió
El calendari, amb totes les concrecions

aprovades i autoritzades, així com l’horari
marc setmanal, amb distinció de les activi-
tats reglades i les activitats extraescolars i
complementàries, s’exposarà al tauler
d’anuncis de cada centre docent no més
tard de l’11 de juny de 2003, on haurà de
romandre exposat durant tot el curs.

És responsabilitat de la direcció del cen-
tre públic o de la titularitat del centre privat
el compliment d’aquesta Ordre.

Correspon a la Inspecció d’Ensenyament
la supervisió i el control de la seva aplicació.

Barcelona, 25 de març de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.083.012)

RESOLUCIÓ ENS/739/2003, de 10 de
març, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat Escola de música Art-9,
de Granollers.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat de música Escola
de música Art-9, de Granollers, en petició
d’autorització d’obertura, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret 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 sis-
tema educatiu; el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Decret 179/
1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les
escoles de música i de dansa,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat de música Escola de música Art-9,
de Granollers, en els termes que s’especi-
fiquen 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 potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que

va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 10 de març de 2003

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

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

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Granollers.
Localitat: Granollers.
Núm. de codi: 08060101.
Denominació: Escola de música Art-9.
Adreça: c. Santa Elisabet, 9.
Titular: Costa Izquierdo, Àngels.
NIF: 40968704T.

Autorització d’obertura del centre docent
privat de música Escola de música Art-9,
de Granollers, amb efectes a partir del curs
2003-2004.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Capacitat simultània per a 35 llocs es-
colars.

(03.050.143)

RESOLUCIÓ ENS/740/2003, d’11 de març,
per la qual s’autoritza el cessament d’acti-
vitats de la llar d’infants privada L’Estel,
d’Olost.

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 privada L’Estel, d’Olost, es
va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exi-
gits per la normativa vigent, en concret, per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, re-
guladora del dret a l’educació; la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de
la llar d’infants privada L’Estel, d’Olost, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualse-
vol altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 11 de març de 2003

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

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

ANNEX

COMARCA D’OSONA

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Olost.
Localitat: Olost.
Núm. de codi: 08052487.
Denominació: L’Estel.
Adreça: c. Raval del Mig, s/n.
Titular: APA Llar d’Infants Estel.
NIF: G58899782.

Autorització de cessament d’activitats de
la llar d’infants privada L’Estel, d’Olost, amb
efectes des del 31 de desembre de 2002.

(03.055.160)

RESOLUCIÓ ENS/741/2003, de 13 de
març, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Meritxell, de Mataró.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Meritxell, de Mataró, en
petició d’ampliació d’unitats d’educació
primària, reducció de capacitat de l’etapa
d’educació infantil i reducció d’unitats dels
ensenyaments de batxillerat, 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
Meritxell, de Mataró, per ampliació d’unitats
d’educació primària, reducció de capacitat
de l’etapa d’educació infantil i reducció
d’unitats dels ensenyaments de batxillerat,
en els termes que  s’especifiquen en l’an-
nex d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 13 de març de 2003

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

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

ANNEX

COMARCA DEL MARESME

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Mataró.
Localitat: Mataró.
Núm. de codi: 08020991.
Denominació: Meritxell.
Adreça: c. Passet, 16.
Titular: Fundació Cultural Meritxell.
NIF: G58466533.

S’autoritza l’ampliació de 6 unitats d’edu-
cació primària, amb capacitat per a 150 llocs
escolars i amb efectes des de l’inici del curs
2002-2003.

S’autoritza la reducció de la capacitat de
l’etapa d’educació infantil (parvulari) en 10
llocs escolars, amb efectes des del final del
curs 2001-2002.

S’autoritza la reducció de 2 unitats dels
ensenyaments de batxillerat, amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars, amb efectes des
del final del curs 2001-2002.
Composició del centre

Autorització d’obertura
Educació infantil:
6 unitats de parvulari amb capacitat per

a 140 llocs escolars.
Educació primària:
12 unitats amb capacitat per a 300 llocs

escolars.
Educació secundària

Educació secundària obligatòria: 2 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars.

Batxillerat:
4 unitats de les modalitats de ciències de

la natura i la salut, humanitats i ciències
socials i tecnologia, amb capacitat per a 140
llocs escolars.

(03.056.110)

RESOLUCIÓ ENS/736/2003, de 17 de
març, de cessament de diversos funciona-
ris del Departament d’Ensenyament.

Atès que per la Resolució ENS/103/2003,
de 16 de gener (DOGC núm. 3811, de
30.1.2003) foren nomenats diversos funci-
onaris per ocupar llocs del Departament
d’Ensenyament, d’acord amb la correspo-
nent convocatòria pública;

Atès que alguns d’aquests funcionaris han
de cessar dels llocs de comandament que
estaven ocupant amb destinació definitiva;

Atès el que preveu el Decret 123/1997,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Regla-
ment general de provisió de llocs de treball
i promoció professional dels funcionaris de
l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya;

En ús de les atribucions que em confe-
reix la normativa vigent,

Resolc:

Els funcionaris que es relacionen tot se-
guit cessen amb efectes 31 de gener de
2003, del lloc que en cada cas s’especifica:

Senyora Isabel Fons Serrano cessa del
lloc de cap del Servei d’Estadística i Docu-
mentació.

Senyora Carmen Amorós Basté cessa del
lloc de cap del Servei de Programació,
Avaluació i Recursos Pedagògics.

Senyora M. Dolors Jiménez López cessa
del lloc de cap de la Secció de Programa-
ció de Professorat d’Ensenyaments Infantil
i Primari.

Senyora Carme Llobera Plana cessa del
lloc de cap del Negociat de Suport Admi-
nistratiu.

Barcelona, 17 de març de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.066.017)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministrament (exp.
0338/03).

—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 Contractacions,
Secció de Subministraments i Contractacions.

c) Número d’expedient: 0338/03.
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—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: arrendament

amb opció de compra de 7 racks de servi-
dors de xarxa, per les xarxes locals de les
delegacions territorials d’Ensenyament.

b) Termini d’execució: des de l’1 de maig
de 2003 fins el 30 d’abril de 2006.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import unitari: 980,00 euros unitat/mes,

IVA inclòs.
Import total màxim: 246.960,00 euros, IVA

inclòs, desglossat en les anualitats se-
güents:

Any 2003: 54.880,00 euros, de l’1 de
maig al 31 de desembre de 2003.

Any 2004: 82.320,00 euros, de l’1 de
gener al 31 de desembre de 2004.

Any 2005: 82.320,00 euros, de l’1 de
gener al 31 de desembre de 2005.

Any 2006: 27.440,00 euros, de l’1 de
gener al 30 d’abril de 2006.

L’import de 54.880,00 euros, correspo-
nent a l’any 2003, serà a càrrec de la posi-
ció pressupostària D/200000100/1211, del
centre gestor 1301 del pressupost vigent.
Els imports de 82.320,00 euros, correspo-
nents als anys 2004 i 2005, i l’import de
27.440,00 euros, corresponent a l’any 2006,
aniran condicionats a l’aprovació de la Co-
missió de Govern per a Assumptes Econò-
mics de despesa plurianual per als anys
2004, 2005 i 2006.

—5 Garanties
Provisional: es dispensa, d’acord amb

l’article 35.1.c del text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques.

Definitiva: 4% de l’import total adjudicat.

—6 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Ensenyament,
Registre general.

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.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: 17.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la

que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Ensenyament, Re-

gistre general.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6

d’aquest Anunci.

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, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmen-
ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.

e) 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: Departament d’Ensenyament,

Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies després de l’acaba-

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

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

e) Hora: 10 h.

—9 Despeses d’anunci: l’import de l’Anunci
anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

Barcelona, 17 de març de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.077.108)


