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CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
ENS/2084/2003, de 7 de juliol, de convo-
catòria per a la provisió, pel sistema de lliu-
re designació, de diversos llocs de treball
del Departament d’Ensenyament, convoca-
tòria núm. EN/006/003 (DOGC núm. 3923,
pàg. 13482, d’11.7.2003).

Havent observat una errada en la publi-
cació de la Resolució esmentada, al DOGC
núm. 3923, pàg. 13482, d’11.7.2003, se’n
detalla la correcció oportuna.

A l’annex 2, pàgina 13483, en l’apartat
referit a les característiques dels llocs de
treball COSG-207 i COSG-208, on diu:

“Unitat directiva: Departament”,
ha de dir:

“Unitat directiva: Conselleria”.

Barcelona, 13 d’agost de 2003

Rosa Pérez i Robles
Cap de l’Àrea de Tractament de Textos
del DOGC
(03.209.115)

FULL DE DISPOSICIONS I
ACTES ADMINISTRATIUS DEL

DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT

ORDRE ENS/359/2003, de 4 d’agost, per
la qual es convoca concurs públic per a la
concessió de subvencions als centres do-
cents privats per al nivell d’educació infantil
(3-6 anys).

El curs 1990-1991 es va iniciar l’acció
d’ajut econòmic per al funcionament de les
unitats de segon cicle d’educació infantil
dels centres concertats d’educació general
bàsica. Des d’aleshores el Departament
d’Ensenyament ha anat convocant concurs
públic per a la concessió de subvencions
als centres docents privats en el segon ci-
cle d’educació infantil (3-6 anys).

D’altra banda, segons estableix la dispo-
sició addicional 6 del Decret 56/1993, de
23 de febrer, sobre concerts educatius, les
subvencions que s’estableixin per al finan-
çament del funcionament ordinari de nivells,
etapes, cicles o graus no concertats de
centres que tinguin subscrit concert educa-
tiu tindran caràcter recurrent i el seu import
s’ajustarà a les disponibilitats pressupostà-
ries de cada exercici i a les previsions de la
normativa que les reguli.

D’acord amb el que disposa el capítol IX
del Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, i a proposta de
la Direcció General de Centres Docents,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a la conces-

sió de subvencions destinades a finançar el
cost de les places escolars del nivell d’edu-
cació infantil (3-6 anys) en els centres do-
cents privats per al curs 2003/04. Aquest
concurs es regirà per les bases que cons-
ten a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 2
Aquestes subvencions s’atorguen per

un import de 17.412,00 euros per cada
unitat de primer curs d’educació infantil

(3 anys), distribuït en pagaments mensu-
als de 1.451,00 euros, i per un import de
10.980,00 euros per cada unitat de segon
(4 anys) i tercer (5 anys) curs d’educació
infantil, distribuït en pagaments mensuals
de 915,00 euros.

Aquests imports aniran a càrrec de l’apli-
cació pressupostària 1304 D/480130800/
4222 del pressupost de la Generalitat de
Cata lunya i  per  un import  màxim de
30.834.900,00 euros. La despesa corres-
ponent a l’any 2003 és de 8.092.266,00
euros i la resta de l’import, que correspon
al període gener/agost de l’any 2004 és de
22.742.640,00 euros, el qual queda con-
dicionat a l’aprovació dels pressupostos de
la Generalitat de Catalunya per a l’any
2004.

Article 3
Els titulars dels centres interessats a aco-

llir-se a aquest règim de subvencions po-
dran presentar les seves sol·licituds a la
corresponent delegació territorial del De-
partament d’Ensenyament durant el perío-
de comprès entre l’1 i el 18 de setembre
de 2003 ambdós inclosos, uti l itzant el
model de sol·licitud que es lliurarà en les
dites delegacions o bé, a l’adreça electrò-
nica http://www.gencat.es/ense.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits es-
tablerts, es requerirà l’interessat perquè en
el termini de deu dies esmeni la falta i ad-
junti, si escau, els documents preceptius,
amb la indicació que de no fer-ho, es con-
siderarà desistit de la seva petició.

Article 4
Atès el caràcter recurrent de les sub-

vencions concedides per la Resolució
ENS/3631/2002, de 10 de desembre, els
centres subvencionats no han de tornar a
sol·licitar la subvenció si no volen cap mo-
dificació. No obstant això, l’Administració
revisarà d’ofici el compliment dels requi-
sits i les condicions, i podrà modificar les
unitats subvencionades, en el moment de
la Resolució d’aquesta convocatòria.
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Article 5
El director general de Centres Docents

elevarà la corresponent proposta de reso-
lució de la convocatòria a la consellera
d’Ensenyament, la qual emetrà resolució en
el termini màxim de sis mesos a comptar
de l’endemà de la finalització del termini de
presentació de les sol·l icituds. Un cop
transcorregut aquest termini, si no ha re-
caigut cap resolució expressa, s’entén que
la sol·licitud és desestimada.

La resolució de la convocatòria en què es
concedeixin les subvencions es notificarà als
interessats i es publicarà al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

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 administracions públiques
i del procediment administratiu comú, o
qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

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 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, 4 d’agost de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases reguladores

—1 Objecte
Convocar concurs públic per a la conces-

sió de subvencions destinades a finançar el
cost de les places escolars d’educació in-
fantil (3-6 anys) en els centres docents pri-
vats concertats.

Aquestes subvencions tindran caràcter
recurrent, d’acord amb el que disposa la dis-
posició addicional sisena del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, sobre concerts edu-
catius.

En conseqüència, per a la convocatòria
del proper curs escolar, els centres benefi-
ciaris mantindran la concessió de les ma-
teixes subvencions, en tant que continuïn
complint els requisits i les condicions ne-
cessàries per al seu atorgament.

—2 Requisits dels beneficiaris
Podran ser beneficiaris de les subvenci-

ons que preveu l’apartat anterior tots els
centres docents privats de Catalunya que
compleixin els requisits següents:

a) Estar autoritzats, en el moment de pre-
sentar la sol·licitud, per impartir el segon
cicle d’educació infantil, d’acord amb el que
preveu el Reial decret 1004/1991, de 14 de
juny, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ense-
nyaments de règim general.

b) Tenir autorització per impartir l’educa-
ció primària i tenir subscrit concert per a
aquest nivell educatiu.

c) No percebre finançament del Depar-
tament d’Ensenyament o d’altres departa-
ments o organismes de la Generalitat de
Catalunya o d’altres administracions públi-
ques pel mateix concepte o per les matei-
xes unitats.

d) Tenir una relació mínima de 20 i un mà-
xim de 25 alumnes en cadascuna de les uni-
tats subvencionades.

No obstant això, s’admetrà una relació mí-
nima de 15 alumnes en alguna de les uni-
tats que integren el nivell subvencionat,
sempre i quan la tendència d’aquest nivell
els darrers tres cursos acadèmics justifiqui
el caràcter transitori d’aquesta relació
d’alumnes.

Així mateix, el Departament d’Ensenya-
ment podrà admetre una relació inferior al
mínim dels 20 alumnes en aquells centres
que estiguin situats en zones rurals o sub-
urbanes.

e) No tenir adscrit un professor recol·locat
en la unitat per a la qual se sol·licita la sub-
venció.

—3 Criteris de concessió
3.1 L’atorgament de subvencions als

centres que per primera vegada accedeixen
al règim de subvenció s’efectuarà, sempre
i quan reuneixin els requisits establerts en
la base segona d’aquesta Ordre, d’acord
amb el següent ordre de preferència:

Aquells centres que satisfacin necessitats
d’escolarització.

Els centres que atenguin poblacions es-
colars de condicions socioeconòmiques
desfavorides.

Els centres que funcionin en règim de co-
operativa.

En tot cas, a aquests centres se’ls sub-
vencionarà només les unitats del primer curs
d’educació infantil (3 anys). Les unitats dels
cursos posteriors es podran acollir progres-
sivament al règim d’aquestes subvencions,
d’acord amb el que estableixin les convo-
catòries que el Departament d’Ensenyament
publiqui per als pròxims cursos escolars.

3.2 Pel que fa als centres als quals se’ls
va concedir subvencions amb caràcter re-
current en anteriors convocatòries, la con-
cessió de la subvenció per a aquest curs
escolar, s’efectuarà d’acord amb els se-
güents criteris:

Si el centre reuneix els requisits establerts
en la base segona d’aquesta Ordre, es con-
tinuaran subvencionant les mateixes unitats
que l’anterior curs escolar. Les sol·licituds
per subvencionar unitats que no estiguin
subvencionades, es resoldran, d’acord amb
els criteris que s’indiquen a continuació:

Aquells centres que satisfacin necessitats
d’escolarització.

Els centres que atenguin poblacions es-
colars de condicions socioeconòmiques
desfavorides.

Aquells centres que el curs 2002/03 van ac-
cedir al règim de subvencions només per al
primer curs del segon cicle d’educació infan-
til (3 anys) es podran acollir progressivament
al règim d’aquestes subvencions, per al se-
güent curs d’aquest nivell. En conseqüència,
se’ls atorgarà, si s’escau, la subvenció per al
segon curs d’aquest nivell (4 anys).

—4 Obligacions dels beneficiaris
4.1 L’atorgament de subvencions a les

unitats d’educació infantil comporta per al
titular del centre beneficiari les obligacions
següents:

a) Impartir els ensenyaments objecte de
subvenció d’acord amb els plans d’estudi,
currículums i normes acadèmiques vigents
a Catalunya.

b) La quota a abonar per les famílies per
l’ensenyament de les unitats subvenciona-
des no podrà ser superior a la quantitat
resultant de la diferència entre el cost de la
plaça escolar de cada alumne (1) i la sub-
venció atorgada pel Departament per a cada
alumne (2.a i 2.b).

(1): El cost de la plaça escolar de cada
alumne és el resultat de dividir el cost de la
unitat escolar que anualment s’aprova per
a les unitats concertades d’educació infan-
til, que per a l’any 2003 s’ha quantificat en
34.825,00 euros, entre els 10 mesos, du-
rant els quals les famílies dels alumnes abo-
nen les quotes per aquests ensenyaments
i entre el nombre d’alumnes de la unitat be-
neficiària de la subvenció, amb un màxim
de 25 alumnes.

34.825,00 euros/10 mesos/nombre
d’alumnes de la unitat beneficiària.

(2.a) primer curs d’educació infantil (3
anys):

L’import de la subvenció del Departament
d’Ensenyament és el resultat de dividir la
subvenció per curs entre els 10 mesos
durant els quals les famílies dels alumnes
abonen les quotes per aquests ensenya-
ments i entre el nombre d’alumnes de la
unitat beneficiària de la subvenció de pri-
mer curs d’educació infantil, amb un màxim
de 25 alumnes.
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17.412,00 euros/10 mesos/nombre
d’alumnes de la unitat beneficiària de pri-
mer curs d’educació infantil.

(2.b) segon i tercer curs d’educació in-
fantil (4 i 5 anys):

L’import de la subvenció del Departament
d’Ensenyament és el resultat de dividir la
subvenció per curs entre els 10 mesos
durant els quals les famílies dels alumnes
abonen les quotes per aquests ensenya-
ments i entre el nombre d’alumnes de la
unitat beneficiària de la subvenció de segon
i tercer curs d’educació infantil, amb un
màxim de 25 alumnes.

10.980,00 euros/10 mesos/nombre
d’alumnes de la unitat beneficiària de se-
gon i tercer curs d’educació infantil.

En el cas que el centre disposi de profes-
sors recol·locats en les unitats subvenciona-
des, l’import de la subvenció és el resultat de
dividir el cost mitjà d’un professor recol·locat,
que es quantifica en 29.841,62 euros entre
els 10 mesos durant els quals les famílies dels
alumnes abonen les quotes per aquests en-
senyaments i entre el nombre d’alumnes de
la unitat beneficiària de la subvenció.

29.841,62 euros/10 mesos/nombre
d’alumnes de la unitat beneficiària.

c) Donar publicitat del caràcter subven-
cionat del nivell d’educació infantil del cen-
tre i de les quotes autoritzades pel Depar-
tament d’Ensenyament, en relació amb
aquest nivell educatiu.

Les activitats escolars complementàries,
extraescolars i els serveis destinats als alum-
nes de les unitats beneficiàries queden sot-
mesos al mateix règim que el previst en la
normativa vigent per als concerts educatius.

El rebut que el centre estengui a les famí-
lies dels alumnes de les unitats subvencio-
nades s’haurà d’ajustar al model que cons-
ta en l’annex 3 d’aquesta Ordre, sense que
hi pugui constar cap altre concepte que els
especificats en aquest model.

En conseqüència, aquest rebut només
podrà incloure la quota a abonar per la fa-
mília per l’ensenyament de les unitats sub-
vencionades –calculada segons s’estableix
en l’anterior apartat b)– i les quotes per
activitats escolars complementàries, extra-
escolars i serveis escolars, que hauran d’es-
tar especificades de manera diferenciada.

d) Ajustar-se al règim d’admissió d’alum-
nes establert per als centres docents sos-
tinguts amb fons públics.

En cap cas el centre podrà establir per al
nivell objecte de subvenció proves d’accés
o selecció ni percebre cap tipus de quanti-
tat en concepte de matrícula, reserva de
plaça o similar.

4.2 L’incompliment de les obligacions
derivades de la subvenció i els conflictes
entre el titular del centre i el consell escolar
es regiran pel procediment que estableix el
règim de concerts educatius per als matei-
xos supòsits.

—5 Justificació
Les quantitats abonades pel Departament

d’Ensenyament en concepte de subvenció

es justificaran, abans del 30 d’octubre de
2004, mitjançant aportació de la certifica-
ció de l’acta del consell escolar del centre,
en la qual constaran les següents dades:

Declaració conforme la subvenció atorga-
da s’ha destinat íntegrament a l’activitat
subvencionada i que en conseqüència s’ha
efectuat una reducció de les quotes que
abonen les famílies dels alumnes, per les
places escolars d’educació infantil subven-
cionades.

Declaració conforme el centre ha complert
les obligacions derivades d’aquesta Ordre i
la normativa vigent, especialment pel que
fa referència a les quotes abonades per les
famílies, el règim d’admissió d’alumnes i la
contractació, la titulació i la capacitació
acadèmica del personal docent de les uni-
tats beneficiàries.

Aquesta certificació, que s’acompanyarà
de les còpies compulsades dels títols aca-
dèmics dels professors-tutors de les unitats
beneficiàries, en el cas que no constin al De-
partament d’Ensenyament, caldrà aportar-
la juntament amb la relativa a la del concert
educatiu del nivell d’educació primària i
s’adaptarà al model que figura a l’annex 2
d’aquesta Ordre.

—6 Pagament
El Departament d’Ensenyament abonarà

mensualment, en concepte de bestreta, l’im-
port de la subvenció al titular del centre
beneficiari a través de la domiciliació ban-
cària que aquest tingui establerta per al seu
concert educatiu.

—7 Modificació de la subvenció
La subvenció concedida es podrà revisar

en qualsevol moment, previ informe de la
Inspecció d’Ensenyament, quan s’acrediti
l’alteració de les condicions que van moti-
var el seu atorgament.

—8 Informació
Els beneficiaris estaran obligats a facilitar

tota la informació requerida per la Interven-
ció General de la Generalitat, la Sindicatura
de Comptes o altres òrgans competents,
d’acord amb el text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desem-
bre, pel qual s’aprova el Catalunya.

ANNEX 2

Model de certificació de l’acta del consell
escolar

El/La senyor/a (nom i cognoms), amb el
DNI (núm.), com a titular/representant legal
del centre docent concertat (nom), de (lo-
calitat i adreça), amb codi (núm.),

Certifico:
Que a la reunió del consell escolar de

(data) es va aprovar, a proposta del titular,
la rendició anual de comptes de les quan-
titats percebudes del Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de Catalunya, pel
concepte de subvenció d’educació infantil,

durant el curs 2003-2004, l’acta de la qual
es transcriu a continuació:

Acta de la reunió del consell escolar
(Nom i cognoms de): director, represen-

tants del titular del centre, representants dels
professors, representants dels pares, repre-
sentants dels alumnes i representants del
personal d’administració.

A (localitat, data i hora), reunides les per-
sones esmentades, membres del consell
escolar encarregat d’aprovar la rendició anual
de comptes de les quantitats que ha abonat
el Departament d’Ensenyament al centre (de-
nominació) en concepte de subvenció d’edu-
cació infantil, s’acorda:

La quantitat de (euros), que ha percebut
el centre en concepte de subvenció d’edu-
cació infantil per a (nombre) unitats ha estat
destinada íntegrament al finançament del
cost de les places escolars de les unitats
beneficiàries d’aquesta subvenció i, per tant,
a la reducció de les quotes a repercutir a
les famílies.

Els rebuts tramesos a les famílies pels en-
senyaments d’educació infantil s’ajusten al
model aprovat en l’annex 3 de l’Ordre de
(indiqueu-la), per la qual es convoca con-
curs públic per a la concessió de subven-
cions als centres docents privats en el nivell
d’educació infantil.

El centre ha complert les obligacions de-
rivades de l’Ordre indicada i la normativa
vigent, especialment pel que fa referència a
les quotes abonades per les famílies, el rè-
gim d’admissió d’alumnes i la contractació,
la titulació i la capacitació acadèmica del
personal docent de les unitats beneficiàries.

I perquè així consti, a l’efecte del que dis-
posa l’Ordre de (indiqueu-la), signo aquest
certificat.

ANNEX 3

Model del rebut per l’ensenyament de les
unitats subvencionades

La unitat d’educació infantil on està ma-
triculat l’alumne està subvencionada pel De-
partament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya.

1. Quota per l’ensenyament:
Cost de la plaça escolar de l’alumne:
Subvenció del Departament d’Ensenya-

ment per alumne:
Quota a abonar per la família:

2. Quota per activitats escolars comple-
mentàries:

Nom de l’activitat:
Import de la quota:

3. Quota per activitats escolars extraes-
colars:

Nom de l’activitat:
Import de la quota:

4. Quota per serveis escolars:
Nom del servei:
Import de la quota:

(03.183.007)
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