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ORDRE ENS/512/2003, de 31 de desem-
bre, de convocatòria d’ajuts corresponents
a les accions descentralitzades de la sego-
na fase del Programa Sòcrates de la Unió
Europea, per al període comprès entre l’1
de juny de 2004 i el 31 de juliol de 2005.

El Programa Sòcrates és el programa
d’acció comunitari en matèria d’educació de
la Unió Europea per a la cooperació trans-
nacional en l’àmbit de l’educació, i troba el
seu fonament jurídic als articles 149 i 150
del Tractat d’Amsterdam, segons els quals
la Comunitat Europea contribuirà al desen-
volupament de la qualitat de l’educació mit-
jançant la cooperació entre els estats mem-
bres i, si és necessari, donarà suport a la
seva acció i la completarà.

La segona fase del Programa Sòcrates va
ser aprovada per la Decisió 253/2000/CE
del Parlament Europeu i del Consell, de 24
de gener de 2000 (DOCE núm. L28, de
3.2.2000), per al període comprès entre l’1
de gener de 2000 i el 31 de desembre de
2006.

La Comissió Europea publica anualment
al DOCE l’anunci públic dels ajuts conce-
dits en el marc del Programa Sòcrates. La
Guia de Candidatures, publicada així ma-
teix per la Comissió Europea, conté la infor-
mació sobre els procediments de sol·licitud,
la data límit de presentació de sol·licituds i
els criteris que hauran de ser considerats
durant el procés de selecció, i distingeix la
Comissió mateixa entre criteris d’elegibilitat
i criteris i prioritats de selecció per percebre
l’ajut. Així mateix, estableix que, en les ac-
cions descentralitzades, els estats membres
podran aplicar els criteris addicionals que
s’adaptin a les necessitats del seu país.

Per garantir la coordinació, l’organització
i la gestió financera del Programa, es crea
dins de l’àmbit estatal espanyol l’Agència
Nacional Sòcrates, a la qual li correspon, en
nom de la Comissió Europea, concedir su-
port financer mitjançant ajuts individuals i a
institucions que hagin estat seleccionades
per les diferents comunitats autònomes.
Igualment, l’Ordre ministerial de 27 de no-
vembre de 2000 (BOE núm. 303, de
19.12.2000), modificada per l’Ordre ECD/
1141/2002, de 6 de maig (BOE núm. 123,
de 23.5.2002) estableix les normes gene-
rals a què han de cenyir-se les convocatò-
ries específiques d’ajuts de les accions
descentralitzades de la segona fase del Pro-
grama Sòcrates de la Unió Europea.

D’acord amb això, i a proposta de la Di-
recció General d’Ordenació i Innovació Edu-
cativa,

Ordeno:

Capítol 1
Criteris generals

Article 1. Modalitats d’ajuts
S’obre convocatòria per a la concessió

d’ajuts amb càrrec als fons del Programa
Sòcrates de la Unió Europea per a la parti-
cipació en règim de concurrència de caràc-

ter competitiu en les següents accions des-
centralitzades del Programa esmentat:

Comenius 1, associacions escolars trans-
nacionals:

1.1 Projectes escolars Comenius.
1.2 Projectes lingüístics Comenius.
1.3 Projectes Comenius per al desen-

volupament escolar.
1.4 Acol l ida d’a judants l ingüíst ics

Comenius.
Comenius 2.2, beques individuals de for-

mació:
2.2.A Beques individuals per a la forma-

ció inicial del professorat.
2.2.B Ajudants lingüístics.
2.2.C Beques individuals de pràctiques

(formació permanent).
Grundtvig, formació de persones adultes

i altres itineraris educatius:
2. Associacions d’aprenentatge.
3. Mobilitat per a la formació del perso-

nal docent de persones adultes.
Observació de sistemes, polítiques i in-

novacions en matèria d’educació:
Arió: visites d’estudi per a responsables

en la presa de decisions en matèria d’edu-
cació.

Les activitats s’han de dur a terme dins
el període comprès entre l’1 de juny de 2004
i el 31 de juliol de 2005, segons el calendari
concret de cada acció.

El nombre d’ajuts dependrà de la quan-
titat assignada a Catalunya per a cada una
de les accions, d’acord amb la fórmula de
distribució territorial que preveu l’Ordre mi-
nisterial de 27 de novembre de 2000 (BOE
núm. 303, de 19.12.2000), modificada per
l’Ordre ECD/1141/2002, de 6 de maig (BOE
núm. 123, de 23.5.2002).

Article 2. Documentació i presentació de
les sol·licituds

2.1 Tots els formularis que s’esmenten en
aquesta Ordre, la Guia de Candidatures del
Programa Sòcrates, la convocatòria general
de propostes per al 2004 i el catàleg de cur-
sos, són a disposició de les persones interes-
sades a la seu central del Departament d’En-
senyament, a les seves delegacions territorials,
a la seu central del Departament de Benestar
i Família, a les seves delegacions territorials i
a les pàgines web http://www.xtec.es/ofieu-
rop, http://www.gencat.net/benestar/fadults/
crfa1000enari.

Les persones candidates, abans de pre-
sentar les sol·licituds, han de consultar la
Guia de Candidatures per tal de conèixer
les característiques de cada acció.

2.2 Les sol·licituds per participar en
aquesta convocatòria s’adreçaran al direc-
tor general d’Ordenació i Innovació Educa-
tiva i es presentaran a les delegacions ter-
ritorials del Departament d’Ensenyament,
tret de les sol·licituds de l’acció Comenius
2.2.A, que es presentaran a l’Agència Na-
cional Sòcrates, i de les dues accions Grun-
dtvig que es presentaran a la seu central del
Departament de Benestar i Família o a les
seves delegacions territorials. En tot cas, les
sol·licituds es poden presentar per qualse-
vol dels mitjans que preveu 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.
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En cas que s’opti per presentar la sol·li-
citud en una oficina de correus, es farà en
un sobre obert, perquè la sol·licitud sigui
datada i segellada pel personal de correus
abans de ser certificada.

2.3 El termini de presentació de les
sol·licituds serà l’indicat als capítols corres-
ponents a cadascuna de les accions
d’aquesta convocatòria.

Article 3. Assegurances de viatges
En previsió de possibles imprevistos que

poguessin sobrevenir durant l’estada al país
on s’hagin de realitzar les activitats de for-
mació, coordinació o intercanvi, es recoma-
na que les persones candidates hi vagin
proveïdes d’una assegurança de viatge, l’im-
port de la qual pot ser justificat com a des-
pesa a efectes de liquidació final.

Article 4. Selecció de sol·licituds
4.1 En cada acció, l’estudi i la valoració

de les sol·licituds i la proposta de resolució
correspon a una comissió tècnica de selec-
ció.

4.2 La comissió verificarà que les sol·li-
cituds rebudes s’ajustin a les característi-
ques concretes de cada tipus d’ajut i ava-
luarà els projectes segons els criteris que
estableix la Guia de Candidatures i la pre-
sent Ordre.

Aquesta comissió tindrà les facultats per
resoldre tots els dubtes relacionats amb el
procés de selecció i podrà entrevistar els
sol·licitants quan ho consideri necessari,
amb la finalitat de valorar amb més profun-
ditat el projecte.

La comissió de selecció podrà consultar
tècnics especialitzats, amb l’únic objectiu de
col·laborar en la valoració de les sol·licituds.

4.3 Es donarà preferència a projectes el
tema de treball dels quals coincideixi amb
les prioritats assenyalades per la Comissió
Europea a la convocatòria general de pro-
postes 2004.

4.4 En igualtat de condicions de quali-
tat es donarà prioritat a les persones can-
didates que no hagin gaudit anteriorment
d’un ajut de la Unió Europea o de l’Admi-
nistració educativa per al mateix tipus de
projecte.

4.5 La selecció de les visites prepara-
tòries de les accions descentralitzades serà
realitzada per l’Oficina de Cooperació Edu-
cativa i Científica Internacional de la Direc-
ció General d’Ordenació i Innovació Educa-
t iva, segons els cr iter is que estableix
aquesta convocatòria, i d’acord amb el De-
partament de Benestar i Família pel que fa
als centres de formació d’adults de la seva
competència.

Article 5. Resolució de la convocatòria
5.1 Les llistes provisionals de la conces-

sió dels ajuts es faran públiques als taulers
d’anuncis de la seu central del Departament
d’Ensenyament i de les seves delegacions
territorials, i pel que fa a l’acció Grundtvig 2
i 3 a la seu central del Departament de
Benestar i Família i a les seves delegacions
territorials.

Les persones i institucions interessades
podran presentar reclamacions contra
aquesta llista provisional, davant la comis-
sió de selecció corresponent, en el termini

de deu dies hàbils a comptar de l’endemà
de la seva publicació.

Les reclamacions presentades s’estima-
ran o es desestimaran en la resolució de la
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa en què s’aprovi la llista definitiva
de seleccionats, suplents i exclosos.

5.2 La publicació de les llistes definiti-
ves s’especifica als capítols corresponents
de cadascuna de les accions.

Article 6. Justificació i cobrament de l’ajut
6.1 L’Agència Nacional Sòcrates subs-

criurà un conveni financer directament amb
els beneficiaris dels diferents ajuts, amb la
finalitat de realitzar el seu pagament, d’acord
amb l’Ordre ministerial de 27 de novembre
de 2000 (BOE núm. 303, de 19.12.2000),
modificada per l’Ordre ECD/1141/2002, de
6 de maig (BOE núm. 123, de 23.5.2002).

6.2 Els beneficiaris de l’ajut estaran obli-
gats a:

a) Comunicar, si escau, l’obtenció d’ajuts
per a la mateixa finalitat d’altres administra-
cions o ens públics o privats, nacionals o
internacionals.

b) Sotmetre’s a les actuacions de con-
trol financer que corresponguin i a les de
comprovació que puguin efectuar el Depar-
tament d’Ensenyament, l’Agència Nacional
Sòcrates i la Comissió Europea, així com el
Departament de Benestar i Família pel que
fa als centres de formació d’adults de la seva
competència.

c) Justificar la correcta inversió de l’ajut
rebut, lliurant la memòria econòmica, acom-
panyada dels justificants originals correspo-
nents, a l’Agència Nacional Sòcrates (Minis-
teri d’Educació, Cultura i Esports, passeig
del Prado, 28, 28014 Madrid), d’acord amb
els termes i terminis fixats al conveni cor-
responent, així com una còpia de la memò-
ria pedagògica de l’activitat realitzada.

d) Lliurar a la Direcció General d’Ordena-
ció i Innovació Educativa, i al Departament
de Benestar i Família pel que fa als centres
de formació d’adults de la seva competèn-
cia, en els 60 dies següents a la finalització
de les activitats, una memòria pedagògica
segons els criteris que figuren als apartats
específics de cada acció a la present Or-
dre, així com una còpia de la memòria eco-
nòmica.

e) En el cas de les accions 2.2.C.1,
2.2.C.2 i Grundtvig 3, hauran de lliurar tam-
bé a la Direcció General d’Ordenació i Inno-
vació Educativa, i al Departament de Ben-
estar i Família pel que fa als centres de
formació d’adults de la seva competència,
en els 60 dies següents a la finalització de
les activitats, una còpia del certificat d’as-
sistència al curs en què s’especifiquin les
dates de realització i el nombre d’hores de
durada.

6.3 La manca de justificació de l’ajut
percebut comportarà el reintegrament a
l’Agència Nacional Sòcrates de la quantitat
no justificada, així com els interessos de
demora.

6.4 Qualsevol alteració de les condici-
ons valorades per a l’adjudicació dels ajuts
(variació del nombre de participants, dates
de realització del projecte, canvi del centre
associat i altres de similars), així com la
renúncia a l’ajut, s’ha de comunicar a la Di-

recció General d’Ordenació i Innovació Edu-
cativa i suposarà la corresponent modifica-
ció de la resolució de la concessió. Aques-
tes modificacions en cap cas implicaran un
augment de la quantia de l’ajut.

Article 7. Recuperació de la documenta-
ció

Un cop publicades les llistes definitives i
finalitzats els terminis per a la interposició
de recursos, les persones o institucions in-
teressades o qui aquestes autoritzin podran
retirar de la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa la documentació acre-
ditativa dels mèrits al·legats, fins a tres
mesos després de fer-se pública la llista
definitiva. Transcorregut aquest termini es
procedirà a la destrucció de la documenta-
ció que no hagi estat retirada.

Article 8. Certificació
La participació en les diverses accions del

Programa Sòcrates serà certificada a efec-
tes de formació permanent o d’innovació
educativa per la Direcció General d’Orde-
nació i Innovació Educativa, i pel Departa-
ment de Benestar i Família pel que fa als
centres de formació d’adults de la seva
competència, tal i com s’especifica en ca-
dascuna de les accions d’aquesta convo-
catòria.

Capítol 2
Comenius 1: associacions escolars trans-
nacionals

Article 9. Objecte
Els objectius generals són millorar la qua-

litat de l’educació escolar i reforçar la seva
dimensió europea, afavorir l’aprenentatge
d’idiomes i promoure la consciència de la
diversitat cultural. En el marc de Comenius
1, els centres docents poden sol·licitar ajuts
financers per a tres tipus de projectes: 1.1
Projectes escolars Comenius; 1.2 Projectes
lingüístics Comenius, i 1.3 Projectes Co-
menius per al desenvolupament escolar.

Així mateix, els centres docents també
poden sol·licitar que se’ls assigni un ajudant
lingüístic Comenius, tal com s’indica als
articles 27 a 32 d’aquesta Ordre.

Article 10. Visites preparatòries
Els centres docents que desitgin iniciar

un projecte de qualsevol de les diferents mo-
dalitats, poden sol·licitar un ajut per a una
visita preparatòria que es realitzarà abans
de la presentació del projecte i que tindrà
com a objecte el disseny i la concepció del
projecte que es durà a terme als centres
implicats. La sol·licitud per a aquest ajut
s’haurà de presentar tres mesos abans de
l’inici de l’activitat.

Article 11. Requisits dels centres partici-
pants

Podran sol·licitar aquests ajuts els cen-
tres que imparteixin els ensenyaments de
règim general i de règim especial establerts
per la Llei orgànica 10/2002, de 23 de de-
sembre, de qualitat de l’educació, excepte
els centres d’educació de persones adul-
tes.
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Article 12. Característiques dels ajuts: 1.1
Projectes escolars Comenius i 1.3 Projec-
tes Comenius per al desenvolupament es-
colar

12.1 Les associacions de centres do-
cents que desenvolupin un projecte escolar
o un projecte de desenvolupament escolar
estaran integrades com a mínim per tres
països, dels quals un tindrà la responsabi-
litat de coordinar el projecte i la resta seran
associats. La durada màxima serà de tres
anys, amb la revisió i avaluació anuals prè-
vies.

El projecte haurà d’estar integrat en la
programació anual del centre i haurà de tenir
el suport dels seus òrgans de govern.

Pel seu caràcter interdisciplinari, el pro-
jecte s’haurà de dur a terme en equip i haurà
de contribuir a desenvolupar la igualtat
d’oportunitats entre l’alumnat per raons de
gènere, necessitats i/o capacitats educati-
ves especials i promoure la consciència de
la diversitat cultural.

12.2 En el desenvolupament del projec-
te, es preveuen trobades del professorat que
pot, si escau, anar acompanyat per repre-
sentants de l’alumnat en les condicions que
estableix la Guia de Candidatures. Així
mateix, i sempre que estiguin inclosos en el
pla de treball, es poden sol·licitar ajuts per
a la realització de visites d’estudi destinats
a l’equip directiu del centre, així com inter-
canvis de professorat.

Per a les trobades de professorat, les
visites preparatòries i les visites d’estudis,
cal que la direcció del centre concedeixi un
encàrrec de serveis a la persona interessa-
da, d’acord amb el que disposen les ins-
truccions per a l’organització i el funciona-
ment dels centres docents per al curs
escolar 2003-2004 (Full de disposicions i ac-
tes administratius del Departament d’Ense-
nyament núm. 961, de juny de 2003).

Pel que fa als intercanvis de professorat,
els docents a qui sigui concedit un intercanvi
hauran de sol·licitar obligatòriament a la di-
rectora general de Recursos Humans del
Departament d’Ensenyament, la concessió
d’una llicència d’estudis retribuïda. Aques-
ta sol·licitud s’haurà de tramitar a través de
la delegació territorial corresponent i s’hi
haurà d’adjuntar el document justificatiu de
l’ajut concedit.

Article 13. Quantia dels ajuts
L’ajut que concedeix la Comissió Europea,

a través de l’Agència Nacional Sòcrates, per
a la realització d’un projecte escolar i un
projecte de desenvolupament escolar cons-
ta de dues parts:

a) Una quantitat fixa de fins a 2.000,00
euros per als centres coordinadors i de fins
a 1.500,00 euros per als centres associats,
per contribuir al pagament de les despeses
relacionades amb les activitats del projec-
te, excepte els viatges internacionals.

b) Una quantitat variable que ajudi a su-
fragar les despeses dels viatges internacio-
nals i les dietes d’acord amb la Guia de
Candidatures i les Normes de concessió del
formulari de candidatura Sòcrates/Co-
menius 1 Projectes escolars Comenius, Pro-
jectes l ingüístics Comenius i Projectes
Comenius per al desenvolupament escolar.

Article 14. Documentació
14.1 Els centres coordinadors hauran

d’omplir i enviar a través d’Internet el for-
mulari electrònic de candidatura Sòcrates/
Comenius 1 que trobaran a la pàgina web
http://www.xtec.es/ofieurop.

Els centres hauran de presentar en un so-
bre adreçat a la delegació territorial corres-
ponent:

a) Formulari de candidatura Sòcrates/Co-
menius 1 generat per l’aplicació informàti-
ca, degudament signat i segellat, per dupli-
cat.

b) Aprovació del projecte pel consell es-
colar o òrgan col·legiat que el substitueixi.

c) Carta de compromís dels altres cen-
tres docents membres de l’associació.

d) Certificat de la direcció del centre en
què s’indiqui el professorat implicat en el
projecte, així com les matèries o àrees que
imparteix.

14.2 Els centres associats han d’omplir
i enviar a través d’Internet el formulari elec-
trònic de candidatura Sòcrates/Comenius 1
que trobaran a la pàgina web http://
www.xtec.es/ofieurop.

Els centres hauran de presentar en un so-
bre adreçat a la delegació territorial corres-
ponent:

a) Formulari de candidatura Sòcrates/Co-
menius 1 generat per l’aplicació informàti-
ca, degudament signat i segellat, per dupli-
cat.

b) Aprovació del projecte pel consell es-
colar o òrgan col·legiat que el substitueixi.

c) Certificat de la direcció del centre en
què s’indiqui el professorat implicat en el
projecte, així com les matèries o àrees que
imparteix.

d) Còpia del formulari de candidatura pre-
sentat pel centre coordinador.

14.3 Per a la renovació dels projectes
els centres coordinadors i associats hauran
d’omplir el formulari electrònic de renova-
ció que trobaran a la pàgina web http://
www.xtec.es/ofieurop.

Els centres hauran de presentar en un so-
bre dirigit a la delegació territorial correspo-
nent:

a) Formulari de renovació generat per
l’aplicació informàtica, signat i segellat per
duplicat.

b) Informe de progrés, que els serà lliu-
rat en temps oportú.

Article 15. Termini de presentació de les
sol·licituds

El termini de presentació s’obre el dia se-
güent a la publicació d’aquesta convocatò-
ria al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i finalitza l’1 de febrer de 2004.

Article 16. Procés de selecció
16.1 La selecció de les sol·licituds, la

farà una comissió de selecció que estarà for-
mada pels membres següents:

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

La responsable de l’Oficina de Coopera-
ció Educativa i Científica Internacional, o per-
sona en qui delegui.

Una persona promotora Comenius de
cada delegació territorial, designada pel
delegat o delegada territorial.

Un membre de l’Oficina de Cooperació
Educativa i Científica Internacional, que
actuarà com a secretari/ària.

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

16.2 Els projectes es valoraran en fun-
ció del barem següent:

Claredat en els objectius i en la definició
dels productes esperats: fins a 2 punts.

Activitats i temporització: fins a 2 punts.
Instruments d’avaluació: fins a 1 punt.
Estratègies per a la difusió: fins a 1 punt.
Incidència del projecte en l’atenció a la

millora de l’èxit escolar de l’alumnat amb ne-
cessitats educatives i socials: fins a 1 punt.

Caràcter innovador: fins a 2 punts.
Col·laboració d’institucions i empreses de

la zona: fins a 1 punt.
Professorat, àrees implicades, interdisci-

plinarietat: fins a 2 punts.
Participació activa de l’alumnat: fins a 2

punts.
Treball previ: fins a 1 punt.

Article 17. Resolució
Paral·lelament a la publicació de les llis-

tes provisionals esmentades a l’article 5.1
d’aquesta Ordre, es notificarà la proposta
dels projectes seleccionats a l’Agència
Nacional Sòcrates, la qual procedirà a con-
sultar a les agències nacionals de tots els
països que participen en els projectes per
adoptar una decisió definitiva. Els projectes
seleccionats hauran de ser acceptats com
a mínim per dos països més.

Tal com preveu l’article vuitè de l’Ordre
ministerial de 27 de novembre de 2000 (BOE
núm. 303, de 19.12.2000), modificada per
l’Ordre ECD/1141/2002, de 6 de maig (BOE
núm. 123, de 23.5.2002), l’Agència Nacio-
nal Sòcrates comunicarà al Departament
d’Ensenyament les candidatures accepta-
des i rebutjades. La Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa notificarà
aquests resultats a les persones interessa-
des, i els farà públics als taulers d’anuncis
del Departament d’Ensenyament i a les
seves delegacions territorials.

Article 18. Avaluació i certificació
L’Oficina de Cooperació Educativa i Ci-

entífica Internacional de la Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa avaluarà
el desenvolupament i la continuïtat dels
projectes i podrà sol·licitar els informes que
consideri oportuns. Amb l’avaluació prèvia,
s’expedirà als participants un certificat d’in-
novació educativa.

Article 19. Característiques dels ajuts: 1.2
Projectes lingüístics Comenius

L’objectiu d’aquests projectes és aug-
mentar la motivació, la capacitat i la confi-
ança dels joves per a comunicar-se en llen-
gües estrangeres.

Un projecte lingüístic Comenius s’ha de
realitzar conjuntament entre centres educa-
tius de dos països participants. Ambdós
hauran de presentar la sol·licitud d’ajut a la
seva agència nacional corresponent. El seu
element principal no és l’ensenyament for-
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mal de la llengua, sinó el seu aprenentatge
mitjançant la realització d’un treball sobre
un tema d’interès comú en col·laboració
amb joves d’un altre país. S’haurà d’inte-
grar en les activitats habituals del centre i
formar part del programa d’estudis dels
alumnes participants. Fomentarà especial-
ment les activitats interdisciplinàries. Un
element essencial dels projectes lingüístics
Comenius és l’intercanvi d’alumnes durant
almenys 14 dies, inclòs el viatge.

Tot projecte haurà de donar com a resul-
tat un “producte” elaborat conjuntament
pels grups d’alumnes, en els idiomes dels
dos socis representats, o en una versió lin-
güística mixta en què ambdós idiomes es-
tiguin plenament representats.

Article 20. Quantia de l’ajut
L’ajut per a la realització d’un projecte lin-

güístic constarà de dues parts:
a) Una quantitat fixa de fins a 2.000,00

euros per contribuir al pagament de les des-
peses relacionades amb les activitats del
projecte, excepte els viatges internacionals.

b) Una quantitat variable que ajudi a su-
fragar les despeses dels viatges internacio-
nals i les dietes d’acord amb la Guia de
Candidatures i les Normes de concessió del
formulari de candidatura, Sòcrates/Co-
menius 1 Projectes escolars Comenius, Pro-
jectes lingüístics Comenius i Projectes Co-
menius per al desenvolupament escolar.

Durant l’estada a l’estranger, els alumnes
seran allotjats com a norma general a les
llars dels altres estudiants participants.
Només en casos excepcionals degudament
justificats es podrà considerar la possibili-
tat d’atorgar un ajut que contribueixi a su-
fragar les despeses de l’estada.

Article 21. Requisits de participació
a) Els intercanvis s’hauran de realitzar en

període escolar dels centres d’acollida.
b) Caldrà tenir el compromís exprés, per

escrit, de les autoritats del centre associat.
c) S’hauran de basar en la reciprocitat,

de manera que l’alumnat d’ambdós centres
tingui l’oportunitat de desenvolupar part del
seu projecte en el centre del país associat.

d) La durada mínima de l’activitat per a
cada un dels grups en el país associat hau-
rà de ser de 14 dies, inclòs el viatge.

e) Els participants hauran de residir en els
domicilis de l’alumnat receptor, llevat de cir-
cumstàncies excepcionals.

f) L’edat mínima dels alumnes partici-
pants serà de 12 anys.

g) El grup estarà format, com a mínim,
per deu alumnes i un professor, i aquest
mòdul s’ajustarà als grups superiors.

h) Si el programa d’estudis de l’alumnat
participant no inclou classes en la llengua
del soci, la preparació del projecte haurà
d’incloure una introducció a aquesta d’en-
tre 20 i 40 hores, i la fase d’intercanvi ha de
preveure algun temps per a la seva instruc-
ció.

Article 22. Documentació
Els centres hauran d’omplir i enviar a tra-

vés d’Internet el formulari electrònic de can-
didatura Sòcrates/Comenius 1 que troba-
ran a la pàgina web http://www.xtec.es/
ofieurop.

Els centres hauran de presentar en un so-
bre dirigit a la delegació territorial correspo-
nent:

a) Formulari de candidatura Sòcrates/Co-
menius 1 generat per l’aplicació informàti-
ca, signat i segellat, per duplicat.

b) Còpia del formulari del centre docent
amb el qual realitza l’intercanvi.

c) Carta de compromís de l’altre centre
docent membre de l’associació.

d) Certificat de la direcció del centre en
què s’indiqui el professorat implicat en el
projecte, així com les matèries o àrees que
imparteix.

e) Aprovació del projecte pel consell es-
colar o òrgan col·legiat que el substitueixi.

A més a més, respecte la mobilitat dels
alumnes, els directors dels centres sol·li-
citants aconseguiran les oportunes autorit-
zacions dels pares, mares o tutors, que
quedaran arxivades als centres.

Article 23. Termini de presentació de les
sol·licituds

El termini de presentació s’obre el dia se-
güent a la publicació d’aquesta convocatò-
ria al DOGC i finalitza l’1 de febrer de 2004.

Article 24. Procés de selecció
24.1 La selecció de les sol·licituds la farà

una comissió de selecció que estarà forma-
da pels membres següents:

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

La responsable de l’Oficina de Coopera-
ció Educativa i Científica Internacional, o per-
sona en qui delegui.

Un membre de la Inspecció d’Ensenya-
ment.

Un membre del Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres.

Un membre de l’Oficina de Cooperació
Educativa i Científica Internacional, que ac-
tuarà com a secretari/ària.

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

24.2 Els projectes lingüístics es valora-
ran en funció del barem següent:

a) Introducció a la llengua del país que
es visita, en el cas que la llengua del soci
no formi part del currículum de l’alumnat par-
ticipant (de 20 a 40 hores): fins a 1 punt.

b) Valoració del projecte:
Claredat en els objectius i en els resultats

esperats: fins a 2 punts.
Pla de treball: fins a 2 punts.
Instruments d’avaluació: fins a 1 punt.
Estratègies per a la difusió: fins a 1 punt.
Mesures que es prendran per fer que el

projecte incideixi en l’atenció a la millora de
l’èxit escolar en els alumnes participants:
fins a 1 punt.

Integració del projecte en les activitats ha-
bituals del centre: fins a 2 punts.

Article 25. Resolució
Paral·lelament a la publicació de les llis-

tes provisionals esmentades a l’article 5.1
d’aquesta Ordre, es notificarà la proposta
dels projectes seleccionats a l’Agència

Nacional Sòcrates, la qual procedirà a con-
sultar amb les agències nacionals de tots
els països que participen en els projectes
per a adoptar una decisió definitiva.

Tal com preveu l’article vuitè de l’Ordre
ministerial de 27 de novembre de 2000 (BOE
núm. 303, de 19.12.2000), modificada per
l’Ordre ECD/1141/2002, de 6 de maig (BOE
núm. 123 de 23.5.2002), l’Agència Nacio-
nal Sòcrates comunicarà al Departament
d’Ensenyament les candidatures accepta-
des i rebutjades. La Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa notificarà
aquests resultats a les persones interessa-
des, i els farà públics als taulers d’anuncis
del Departament d’Ensenyament i a les se-
ves delegacions territorials.

Article 26. Avaluació i certificació
Amb l’avaluació prèvia del projecte des-

envolupat, s’expedirà als participants un cer-
tificat d’innovació educativa.

Article 27. Característiques dels ajuts: 1.4
Acollida d’ajudants lingüístics Comenius

L’objectiu d’aquesta acció és millorar les
aptituds lingüístiques dels alumnes del cen-
tre d’acollida i augmentar la seva motivació
respecte l’aprenentatge de llengües i el seu
interès pel país i la cultura de l’ajudant.

El centre d’acollida haurà de nomenar un
professor tutor que supervisarà l’ajudant,
controlarà els progressos i actuarà com a
persona de contacte.

Article 28. Documentació
Els centres hauran d’omplir i enviar a tra-

vés d’Internet el formulari electrònic de can-
didatura corresponent a aquesta acció que
trobaran a la pàgina web http://www.xtec.es/
ofieurop.

Els centres hauran de presentar en un so-
bre dirigit a la delegació territorial correspo-
nent:

a) Formulari de candidatura generat per
l’aplicació informàtica, degudament signat i
segellat, per duplicat.

b) Programa detallat.

Article 29. Termini de presentació de les
sol·licituds

El termini de presentació s’obre el dia se-
güent a la publicació d’aquesta convocatò-
ria al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i finalitza l’1 de febrer de 2004.

Article 30. Procés de selecció
30.1 La comissió de selecció s’ajustarà

als criteris establerts a la GUIA DE CANDIDATU-
RES i estarà integrada pels membres se-
güents:

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

La responsable de l’Oficina de Coopera-
ció Educativa i Científica Internacional, o per-
sona en qui delegui.

Un membre de la Inspecció d’Ensenya-
ment.

Un membre del Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres.

Un membre de l’Oficina de Cooperació
Educativa i Científica Internacional, que ac-
tuarà com a secretari/ària.
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Els membres d’aquesta comissió estaran
afectats per les causes d’abstenció i recu-
sació que preveuen els articles 28 i 29 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

30.2 Es prioritzaran les sol·licituds que:
Tinguin una planificació clara i siguin ima-

ginatives a l’hora d’aprofitar al màxim les ap-
tituds de l’ajudant en el conjunt del centre
i, si és possible, en la comunitat local.

Estiguin relacionades amb les llengües
menys difoses i menys ensenyades de la
Unió Europea i incloguin el seu ensenyament
com a preparació a la mobilitat en els pro-
jectes lingüístics Comenius 1.

Fomentin l’aprenentatge d’un idioma es-
tranger des d’una edat primerenca.

Estiguin destinades a ajudar les persones
menys afavorides o que necessitin d’un su-
port particular per a l’aprenentatge de les
llengües estrangeres.

Article 31. Resolució
Paral·lelament a la publicació de les llis-

tes provisionals esmentades a l’article 5.1
d’aquesta Ordre, es notificarà la proposta
de seleccionats a l ’Agència Nacional
Sòcrates, la qual consultarà a les agències
nacionals dels altres països per a l’adjudi-
cació dels ajudants en funció de les deman-
des disponibles.

Tal com preveu l’article vuitè de l’Ordre
ministerial de 27 de novembre de 2000 (BOE
núm. 303, de 19.12.2000), modificada per
l’Ordre ECD/1141/2002, de 6 de maig (BOE
núm. 123, de 23.5.2002), l’Agència Nacio-
nal Sòcrates comunicarà al Departament
d’Ensenyament les candidatures accepta-
des i rebutjades. La Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa notificarà
aquests resultats a les persones interessa-
des, i els farà públics als taulers d’anuncis
del Departament d’Ensenyament i a les
seves delegacions territorials.

Article 32. Avaluació i certificació
En finalitzar el període d’acollida d’aju-

dants lingüístics, el centre haurà de presen-
tar un informe a l’Oficina de Cooperació
Educativa i Científica Internacional de la
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa.

Amb l’avaluació i valoració prèvies de l’in-
forme esmentat, s’expedirà un certificat d’in-
novació educativa a la persona tutora.

Capítol 3
Comenius 2.2: beques individuals de forma-
ció

Article 33
En el marc d’aquesta acció s’atorguen be-

ques al professorat o al personal amb altres
funcions, que s’especifiquen més endavant,
en l’àmbit de l’educació escolar o, fins i tot,
a qui s’està formant per desenvolupar
aquestes funcions en el futur, amb el pro-
pòsit que realitzin en altres països partici-
pants certes activitats de mobilitat lligades
a la seva formació inicial o a la seva pràc-
tica professional. En aquesta acció es con-
sideren tres apartats:

2.2. A Beques individuals per a la forma-
ció inicial del professorat.

2.2. B Ajudants lingüístics.
2.2. C Beques individuals de pràctiques

(formació permanent).

Article 34. Característiques de les beques:
Comenius 2.2.A Beques individuals per a la
formació inicial del professorat

L’objectiu d’aquesta acció és animar els
futurs professors perquè millorin la seva
comprensió de la dimensió europea de l’en-
senyament i l’aprenentatge mitjançant un
període d’estudi supervisat i, quan sigui
possible, una formació pràctica en altres
països.

Article 35. Quantia de la beca
La quantia total de la beca cobrirà els vi-

atges d’anada i tornada al país d’acollida,
l’assegurança i les despeses de l’estada
d’acord amb les dietes setmanals establer-
tes per la Comissió Europea.

Article 36. Requisits de participació
Poden sol·licitar aquests ajuts les perso-

nes matriculades en una institució que par-
ticipi en un projecte Comenius 2.1 recone-
gut per la Comissió Europea com apropiat
per a la mobilitat del professorat en forma-
ció inicial. És imprescindible que els candi-
dats estiguin inscrits en un curs l’obtenció
del títol del qual els permeti exercir com a
professors/es i inclogui com a norma gene-
ral, una formació pràctica sobre metodolo-
gies didàctiques.

Article 37. Documentació i termini de pre-
sentació de les sol·licituds

Les institucions participants en projectes
Comenius 2.1 han de presentar, per dupli-
cat, el formulari corresponent a l’Agència
Nacional Sòcrates (passeig del Prado, 28,
28014 Madrid) i una còpia a l’Oficina de Co-
operació Educativa i Científica Internacional,
en el termini de dos mesos anteriors a la
realització de l’activitat.

Article 38. Avaluació de l’activitat
Un cop finalitzada l’activitat, la institució

participant, trametrà a l’Agència Nacional
Sòcrates i a l’Oficina de Cooperació Edu-
cativa i Científica Internacional, la memòria
corresponent.

Article 39. Característiques dels ajuts: Co-
menius 2.2.B Ajudants lingüístics

Aquesta acció consisteix en la concessió
d’ajuts financers a futurs professors d’una
llengua oficial de la Unió Europea, o d’una
llengua oficial dels països AELC/EEE partici-
pants o dels països en procés d’adhesió a la
Unió Europea, com a llengua estrangera.

Article 40. Quantia dels ajuts
Aquesta acció pot tenir una durada d’en-

tre tres i vuit mesos, i l’ajut financer cobrirà
les despeses de viatges de l’ajudant des del
seu país de residència al centre associat
d’acollida i les despeses d’estada, el seu
import variarà en funció del país d’acollida
i de la durada de l’estada.

Article 41. Requisits de participació
Podran sol·licitar aquests ajuts les perso-

nes que reuneixin els requisits següents:

a) Ser ciutadà espanyol o d’un país de la
Unió Europea resident a Espanya.

b) Haver cursat o estar cursant estudis
universitaris a Catalunya, en algun d’aquests
supòsits:

b.1) Estar en possessió del títol de llicen-
ciat en una llengua oficial de la Unió Euro-
pea, o d’una llengua oficial dels països
AELC/EEE participants o dels països en
procés d’adhesió a la Unió Europea, com a
llengua estrangera, o estar cursant aquests
estudis (com a mínim, haver-ne cursat dos
cursos).

b.2) Estar en possessió del títol de diplo-
mat en magisteri en l’especialitat de llengua
estrangera, o estar cursant aquests estudis
(com a mínim, haver finalitzat dos cursos).

c) No haver treballat mai com a profes-
sor de llengua estrangera.

d) No haver gaudit mai d’un ajut del pro-
grama Sòcrates.

e) No haver gaudit, en els tres últims anys,
d’un ajut d’auxiliar de conversa d’una entitat
pública o privada per a la mateixa finalitat.

Article 42. Documentació
Els candidats hauran d’omplir i enviar a

través d’Internet el formulari electrònic de
candidatura corresponent que trobaran a la
pàgina web http://www.xtec.es/ofieurop.

Els candidats hauran de presentar en un
sobre dirigit a la delegació territorial corres-
ponent:

a) Formulari de candidatura Comenius
2.2.B generat per l’aplicació informàtica de-
gudament signat per duplicat.

b) Fotocòpia compulsada del títol, si escau.
c) Certificació acadèmica on consti la

puntuació mitjana dels crèdits superats amb
la baremació que estableix el Reial decret
1267/1994, de 10 de juny, pel qual es
modifica el Reial decret 1497/1987, de 27
de novembre, pel qual s’estableixen les di-
rectrius generals comunes dels plans d’es-
tudis dels títols universitaris de caràcter
oficial i diversos reials decrets que aproven
les directrius generals pròpies d’aquests
(BOE núm. 139, d’11.6.1994).

d) Fotocòpia compulsada dels certificats
de les activitats de formació que s’al·leguin
com a altres mèrits, expedits per l’entitat
responsable de l’activitat, en què s’indiqui
el nombre d’hores de durada.

e) Fotocòpia del DNI o en el cas de ciu-
tadans d’un altre país de la Unió Europea,
certificat de residència.

f) Declaració jurada o promesa de no ha-
ver treballat abans com a professor de llen-
gua estrangera.

g) Declaració jurada o promesa de no ha-
ver gaudit mai d’un ajut del Programa
Sòcrates ni d’ajut d’auxiliar de conversa per
a la mateixa finalitat els tres últims anys.

Article 43. Termini de presentació de les
sol·licituds

El termini de presentació s’obre el dia se-
güent a la publicació d’aquesta convocatò-
ria al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i finalitza l’1 de febrer de 2004.

Article 44. Procés de selecció
44.1 La selecció de les sol·licituds, la

farà una comissió de selecció que estarà for-
mada pels membres següents:
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El subdirector general de Formació Per-
manent i Recursos Pedagògics, o persona
en qui delegui, que actuarà com a president.

La responsable de l’Oficina de Coopera-
ció Educativa i Científica Internacional, o per-
sona en qui delegui.

Un membre del Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres.

Un membre de l’Oficina de Cooperació
Educativa i Científica Internacional, que
actuarà com a secretari/ària.

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

44.2 La valoració dels mèrits es farà
d’acord amb el barem següent:

a) Formació acadèmica, fins a 3 punts.
a.1) Estar en possessió del títol: 1 punt.
a.2) Expedient acadèmic en el títol al·le-

gat: fins a 2 punts
b) Altres mèrits: per cursos de formació

en relació amb l’activitat docent que es des-
envoluparà en el futur, organitzats o homo-
logats per l’administració educativa: 0,1
punts per cada 10 hores, fins a un màxim
de 2 punts.

Article 45. Resolució
Paral·lelament a la publicació de les llis-

tes provisionals esmentades a l’article 5.1
d’aquesta Ordre, es notificarà la proposta
dels candidats seleccionats a l’Agència
Nacional Sòcrates, la qual procedirà a la
consulta amb les agències nacionals de tots
els països que participen en els projectes
per adoptar una decisió definitiva.

La Direcció General d’Ordenació i Inno-
vació Educativa farà pública la llista defini-
tiva als taulers d’anuncis de la seu central
del Departament d’Ensenyament i de les
seves delegacions territorials

Article 46. Característiques dels ajuts: Co-
menius 2.2.C Beques individuals de pràcti-
ques (formació permanent)

L’objecte de l’acció Comenius 2.2.C és
encoratjar les persones participants a per-
feccionar els seus coneixements i aptituds,
a adquirir una major comprensió de l’edu-
cació escolar a Europa i a prendre consci-
ència de la dimensió europea de la seva
tasca.

Els ajuts permeten que el professorat o
d’altres categories de professionals del sec-
tor educatiu puguin participar en activitats
de formació pràctica per un període d’entre
una i quatre setmanes de durada, en un país
diferent d’on habitualment exerceixen la
seva professió.

Article 47. Comenius 2.2.C.1
L’objecte de l’acció Comenius 2.2.C.1 és

la concessió d’ajuts a professorat d’idiomes
i altres professionals del sector educatiu per
participar en activitats de formació perma-
nent en altres estats membres de la Unió
Europea, destinats a afavorir i millorar l’en-
senyament de les llengües estrangeres.

Article 48. Quantia dels ajuts
Els ajuts s’assignaran per contribuir a les

despeses d’ensenyament, viatge i estada

ocasionades per l’assistència a l’activitat de
formació. La quantia dels ajuts serà d’entre
1.000,00 euros i 1.500,00 euros per perso-
na beneficiària, i es fixarà tenint en compte
la durada de l’activitat i el lloc de realitza-
ció. El nombre d’ajuts dependrà de la quan-
titat assignada a Catalunya per a aquesta
acció, d’acord amb la fórmula de distribu-
ció territorial prevista en l’Ordre ministerial
de 27 de novembre de 2000 (BOE núm. 303,
de 19.12.2000), modificada per l’Ordre
ECD/1141/2002, de 6 de maig (BOE núm.
123, de 23.5.2002).

Article 49. Característiques de les activi-
tats

Els cursos de formació es podran realit-
zar en totes les llengües oficials de la Unió
Europea (més el gaèlic i el luxemburguès),
i en especial en les llengües menys utilitza-
des i ensenyades de la Unió Europea. Tam-
bé s’admeten les llengües nacionals dels
altres països que participen en el Programa
Sòcrates, segons la relació que figura a la
Guia de Candidatures.

L’activitat de formació tindrà com a fina-
litat principal el perfeccionament de l’activi-
tat docent i formativa del sol·licitant. Els
cursos hauran de proporcionar aptituds, tèc-
niques i metodologies pràctiques aplicables
a l’aula.

L’activitat de formació haurà de tenir una
durada d’entre dues i quatre setmanes, i al-
menys 40 hores de formació.

En cap cas la concessió d’un ajut d’acord
amb aquesta Ordre significarà la concessió
automàtica d’un permís quan l’activitat es
dugui a terme fora del període de vacances.

Article 50. Requisits de participació
50.1 Poden sol·licitar aquests ajuts:
50.1.1 Els mestres, el professorat d’en-

senyaments secundaris i el d’escoles ofici-
als d’idiomes que en el moment de presen-
tar la seva sol·licitud compleixi alguna de les
condicions següents:

a) Que tingui com a activitat regular la do-
cència d’una o més llengües de l’acció Co-
menius 2.2.C.1 esmentades a l’article 49
d’aquesta Ordre, en centres docents públics
o privats d’acord amb la normativa en vi-
gor.

b) Que havent tingut com a activitat re-
gular l’ensenyament d’una o més llengües
de les incloses a l’acció Comenius 2.2.C.1
i estant en situació d’excedència, tingui
previst reincorporar-se al seu lloc de treball
com a docent de llengües estrangeres el
curs 2004-2005.

c) Que participi en el programa de reci-
clatge de llengües estrangeres del Depar-
tament d’Ensenyament a través de cursos
inclosos dins l’ensenyament oficial d’idio-
mes (EOI).

d) Que imparteixi alguna de les llengües
clàssiques.

e) Que imparteixi la seva matèria en la
llengua estrangera per a la qual sol·licita l’ac-
tivitat de formació.

50.1.2 Els funcionaris docents destinats
a unitats orgàniques del Departament d’En-
senyament que tinguin relació amb l’ense-
nyament de les llengües estrangeres.

50.1.3 Els formadors de professorat de
llengües estrangeres.

50.2 No podran presentar una nova
sol·licitud les persones que ja hagin gaudit
en alguna de les tres darreres convocatòri-
es d’un ajut individual del Programa Sò-
crates o d’una beca d’una administració
educativa per a una estada a l’estranger.

Article 51. Prioritats
Tindran prioritat:
a) Les persones sol·licitants que realitzin

una activitat de formació que contribueixi a
diversificar l’oferta de llengües estrangeres,
i a l’ensenyament de les llengües menys em-
prades i ensenyades de les incloses a l’ac-
ció Comenius 2.2.C.1, entenent que ho són
totes llevat de l’anglès.

b) Les persones sol·licitants que formin
part del Pla Comenius del seu centre edu-
catiu.

Article 52. Documentació
Els candidats hauran d’omplir i enviar a

través d’Internet el formulari electrònic de
candidatura corresponent que trobaran a la
pàgina web http://www.xtec.es/ofieurop.

Els candidats hauran de presentar en un
sobre dirigit a la delegació territorial corres-
ponent:

a) Formulari de candidatura generat per
l’aplicació informàtica degudament signat,
per duplicat.

b) Annex 1 al Formulari de candidatura
que trobaran a la pàgina web http://
www.xtec.es/ofieurop.

c) Fotocòpia compulsada de l’original del
full de preinscripció al curs que es sol·licita.

d) En el cas de les persones sol·licitants
que hi participin emparant-se en l’article
50.1.1.a) d’aquesta Ordre, certificat de la
direcció del centre de destinació on es faci
constar la llengua inclosa a l’acció Comenius
2.2.C.1 que el sol·licitant imparteix actual-
ment.

e) En el cas de les persones sol·licitants
que hi participin emparant-se en l’article
50.1.1.b) d’aquesta Ordre, declaració jura-
da o promesa d’incorporar-se al centre
docent al curs 2004-2005.

f) En el cas de les persones sol·licitants
que hi participin emparant-se en l’article
50.1.1.c) d’aquesta Ordre, fotocòpia com-
pulsada del resguard de matrícula del curs
en el qual estigui inscrit o documentació
equivalent.

g) En el cas de les persones sol·licitants
que hi participin emparant-se en l’article
50.1.1.d) d’aquesta Ordre, certificat de la
direcció del centre on consti la llengua clàs-
sica que imparteix.

h) En el cas de les persones sol·licitants
que hi participin emparant-se en l’article
50.1.1.e) d’aquesta Ordre, certificat de la
direcció del centre on consti la matèria que
imparteix en una llengua estrangera i quina
és aquesta llengua.

i) En el cas de les persones sol·licitants
que hi participin emparant-se en l’article
50.1.2 i 50.1.3 d’aquesta Ordre, documen-
tació que acrediti la seva situació.

j) Declaració jurada o promesa de no ha-
ver gaudit, en els tres darrers cursos ante-
riors a la publicació d’aquesta Ordre, d’un
ajut individual del Programa Sòcrates, ni
d’una beca d’una administració educativa
per a una estada a l’estranger.
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k) Acreditació dels mèrits acadèmics i
professionals relacionats amb la llengua, que
seran justificats mitjançant els documents
que s’indiquen a l’article 55 d’aquesta Or-
dre.

l) Relació numerada, datada i signada de
la documentació presentada, seguint el que
s’indica a l’article 55 d’aquesta Ordre.

No es tindran en compte, ni seran valo-
rats, els mèrits al·legats i no justificats de-
gudament en el moment de presentar la
sol·licitud, ni els que s’al·leguin o es justifi-
quin fora del termini de presentació.

Article 53. Termini de presentació de les
sol·licituds

El termini de presentació s’obre el dia se-
güent a la publicació d’aquesta convocatò-
ria al DOGC i finalitza l’1 de març de 2004.

Article 54. Procés de selecció
54.1 La selecció de participants es farà

d’acord amb el barem específic d’aquesta
acció i les prioritats de l’article 51 d’aques-
ta Ordre. Per al professorat que sol·liciti l’ajut
emparant-se en els art icles 50.1.1.c),
50.1.1.d) i 50.1.1.e) d’aquesta Ordre, els
barems s’adaptaran a l’àrea o assignatura
que imparteixi.

En cas d’empat entre sol·licitants, la pre-
ferència es regirà pels criteris següents:

a) Major puntuació en l’apartat 1 del ba-
rem específic d’aquesta acció.

b) Major puntuació en l’apartat 2 del ba-
rem específic d’aquesta acció.

c) Major puntuació en l’apartat 4 del ba-
rem específic d’aquesta acció.

54.2 La selecció de participants la farà
una comissió que estarà formada pels mem-
bres següents:

El subdirector general de Formació Per-
manent i Recursos Pedagògics, o la perso-
na en qui delegui, que actuarà com a pre-
sident.

La cap del Servei de Programació, Ava-
luació i Recursos Pedagògics.

Un membre de la Inspecció d’Ensenya-
ment de l’àrea de llengües estrangeres.

Un membre del Servei de Programació,
Avaluació i Recursos Pedagògics, que ac-
tuarà com a secretari/ària.

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

Article 55. Barem de mèrits
55.1 Mèrits docents.
55.1.1 Per cada any com a professor de

les llengües incloses a l’article 49 d’aques-
ta Ordre; o per cada any de docència en el
cas dels sol·licitants especificats en els
punts 1.1.b), 1.1.c), 1.1.d) i 1.1.e) de l’arti-
cle 50 d’aquesta Ordre; o per cada any com
a funcionari docent amb destinació a uni-
tats orgàniques del Departament d’Ensenya-
ment que tinguin relació amb l’ensenyament
de les llengües estrangeres: 0,25 punts per
any, fins a un màxim de 2 punts.

Documentació acreditativa: certificat/s
del/s director/s dels centres que indiquin les
matèries impartides i els cursos escolars en

què s’han impartit, o bé certificat/s dels caps
de les unitats orgàniques corresponents del
Departament d’Ensenyament que tinguin
relació amb l’ensenyament de les llengües
estrangeres, que indiquin els cursos esco-
lars en què s’hi ha exercit com a funcionari.

55.1.2 Possessió de la condició de ca-
tedràtic: 0,20 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada del nomenament.

55.1.3 Participació en projectes d’inno-
vació o de formació en centres docents
relacionats amb les llengües incloses a l’ac-
ció Comenius 2.2.C.1: fins a 0,50 punts per
curs escolar i/o projecte, fins a un màxim
de 2 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpies
compulsades dels certificats de participa-
ció.

55.1.4 Activitats docents que demostrin
la dedicació a l’ensenyament de les llengües
incloses a l’acció Comenius 2.2.C.1: parti-
cipació en projectes educatius europeus,
intercanvis, experiències didàctiques o al-
tres activitats reconegudes per les adminis-
tracions educatives: fins a 0,50 punts per
activitat docent, fins a un màxim de 2 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpies
compulsades dels certificats acreditatius.

55.1.5 Activitats de formació permanent.
55.1.5.1 Direcció, docència i/o coordina-

ció d’activitats de formació permanent rela-
cionades amb les llengües a què fa referèn-
cia l’article 49 d’aquesta Ordre i la seva
metodologia, que estiguin incloses en el pla
de formació permanent o reconegudes per
les administracions educatives: fins a un
màxim de 2 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpies
compulsades dels certificats acreditatius.

55.1.5.2 Assistència a cursos, seminaris,
grups de treball i altres modalitats de for-
mació permanent relacionades amb les llen-
gües incloses a l’acció Comenius 2.2.C.1 i
la seva metodologia, que estiguin incloses
en el pla de formació permanent o recone-
gudes per les administracions educatives:
fins a un màxim de 3 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpies
compulsades dels certificats d’assistència.

55.2 Mèrits acadèmics.
Títols i diplomes relacionats amb la llen-

gua inclosa a l’acció Comenius 2.2.C.1 per
a la qual sol·licita l’ajut, excepte la titulació
al·legada per ingressar al cos i/o necessà-
ria per exercir al lloc de treball que ocupa:
fins a un màxim de 2 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada del títol o diploma.

55.3 Publicacions.
Publicacions amb ISBN, treballs d’inves-

tigació i altres sobre les llengües incloses a
l’acció Comenius 2.2.C.1 i el seu ensenya-
ment: fins a un màxim de 2 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada del sumari i de l’autoria de les
publicacions. Si és un material inèdit, s’hi
adjuntarà un certificat de l’organisme cor-
responent que n’acrediti l’autoria.

55.4 Altres mèrits.
55.4.1 Valoració de la sol·licitud en rela-

ció amb les prioritats establertes en aques-
ta acció, les quals es detallen en l’article 51
d’aquesta Ordre, fins a un màxim d’1 punt.

55.4.2 Per no haver gaudit mai d’un ajut
Lingua B, Comenius 2.2.C.1 o d’una beca
del Departament d’Ensenyament per una
estada a l’estranger: 1 punt.

Article 56. Resolució
Publicades les llistes provisionals esmen-

tades a l’article 5.1 d’aquesta Ordre i ha-
vent transcorregut el període de reclamaci-
ons, les llistes definitives es faran públiques
als taulers d’anuncis de la seu central del
Departament d’Ensenyament i de les seves
delegacions territorials.

Article 57. Avaluació i certificació
Els participants als cursos han de presen-

tar a la Subdirecció General de Formació
Permanent i Recursos Pedagògics el certi-
ficat obtingut, per tal de procedir a la seva
homologació.

Article 58. Comenius 2.2.C.2
L’objectiu d’aquesta acció és la conces-

sió d’ajuts a professorat de qualsevol ma-
tèria i nivell, així com altre personal que tre-
balli en l’àmbit escolar amb alumnes en
situació de risc social o amb necessitats
educatives especials, perquè puguin parti-
cipar en cursos de formació que s’organit-
zin en altres països de la Unió Europea.
Aquests cursos s’hauran de triar d’entre els
que es determinen en un catàleg publicat
periòdicament per la Unió Europea (http://
www.xtec.es/ofieurop).

Article 59. Quantia dels ajuts
Els ajuts s’assignaran per contribuir a les

despeses de viatge i estada ocasionats per
l’assistència als cursos. L’import de l’ajut
serà d’entre 1.000,00 i 1.500,00 euros per
beneficiari i es fixarà segons la durada de
l’activitat i el lloc de realització.

Article 60. Requisits de participació
Professorat, directors i personal gerent de

centres docents, inspectors d’ensenyament,
personal que treballi amb alumnes en situ-
ació de risc d’exclusió social, personal de-
dicat a l’educació intercultural i personal que
treballi amb alumnes amb necessitats edu-
catives especials.

No podran presentar una nova sol·licitud
les persones que hagin gaudit d’un ajut
individual del Programa Sòcrates en alguna
de les tres darreres convocatòries.

Article 61. Catàleg Comenius
Per sol·licitar una beca, les persones in-

teressades hauran de consultar el catàleg
Comenius, que estarà disponible a la pàgi-
na web http://www.xtec.es/ofieurop, triar el
curs i sol·licitar directament a l’organitzador
una inscripció provisional.

Article 62. Documentació
Els candidats hauran d’omplir i enviar a

través d’Internet el formulari electrònic de
candidatura Comenius 2.2.C que trobaran
a la pàgina web http://www.xtec.es/ofieu-
rop.

Els candidats hauran de presentar en un
sobre dirigit a la delegació territorial corres-
ponent:

a) Formulari de candidatura generat per
l’aplicació informàtica, degudament signat i
segellat, per duplicat.

b) Fotocòpia del DNI.
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c) Document de confirmació de preins-
cripció al curs sol·licitat, expedit pel coordi-
nador de l’activitat.

d) Certificat del centre on estigui incor-
porat durant el curs 2003-2004, on s’indi-
quin els ensenyaments i el nivell impartit.

e) Certificat que acrediti, almenys durant
un any acadèmic, altres situacions profes-
sionals per al personal que treballi amb
alumnat de risc social o amb necessitats
educatives especials.

f) Declaració jurada o promesa de no ha-
ver gaudit d’un ajut Sòcrates en alguna de
les tres darreres convocatòries.

g) Tots els documents que acreditin els
mèrits tal com s’especifica en l’article 64.2.

h) Relació numerada, datada i signada de
la documentació presentada.

No es tindran en compte ni seran valo-
rats els mèrits al·legats i no justificats degu-
dament en el moment de presentar la sol·li-
citud, o que es justifiquin fora del termini
establert.

Article 63. Termini de presentació de sol·li-
cituds

El termini de presentació s’obre el dia se-
güent a la publicació d’aquesta convocatò-
ria al DOGC i finalitza l’1 de març de 2004.

Article 64. Procés de selecció
64.1 La selecció dels participants la farà

una comissió que estarà formada pels mem-
bres següents:

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

La responsable de l’Oficina de Coopera-
ció Educativa i Científica Internacional, o per-
sona en qui delegui.

Tres persones promotores Comenius, de-
signades pel director general d’Ordenació i
Innovació Educativa.

Un membre de l’Oficina de Cooperació
Educativa i Científica Internacional, que
actuarà com a secretari/ària.

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

64.2 La selecció dels participants es farà
d’acord amb el barem següent:

a) Per cada any de servei: 0,25 punts per
any complet, fins a un màxim de 2 punts.

Documentació acreditativa:
a.1) Professorat de centres públics: cer-

tificació de serveis.
a.2) Professorat en nòmina de pagament

delegat: certificat expedit pel Servei de Per-
sonal de la delegació territorial correspo-
nent, on consti els cursos treballats i la
dedicació per a cada un dels cursos.

a.3) Professorat de centres privats: certi-
ficació del director del centre, on consti el
curs treballat i la dedicació.

b) Relació directa entre la tasca desen-
volupada i l’activitat sol·licitada: 2 punts.

Documentació acreditativa: certificat de
la direcció o cap immediatament superior.

c) Participació en projectes d’innovació
o de formació: fins a 2 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpies
compulsades dels certificats de participació.

d) Participació en un Projecte educatiu eu-
ropeu: fins a 4 punts. Com a centre coordina-
dor: 2 punts i com a centre associat: 1 punt.

Documentació acreditativa: certificat acre-
ditatiu.

e) Publicacions amb ISBN, treballs d’in-
vestigació i altres especialment referits a la
dimensió europea en l’educació: fins a 1 punt.

Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada del sumari i de l’autoria de les
publicacions. Si és un material inèdit, s’hi
adjuntarà un certificat de l’organisme cor-
responent que n’acrediti l’autoria.

f) Possessió de la condició de catedrà-
tic: 0,20 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada del nomenament.

Article 65. Resolució
Publicades les llistes provisionals esmen-

tades a l’article 5.1 d’aquesta Ordre i ha-
vent transcorregut el període de reclamaci-
ons, les llistes definitives es faran públiques
als taulers d’anuncis de la seu central del
Departament d’Ensenyament i de les seves
delegacions territorials.

Durant els deu dies hàbils següents a la
publicació de les llistes definitives als tau-
lers d’anuncis, les persones interessades
hauran de formalitzar la seva inscripció de-
finitiva al curs i comunicar a l’Oficina de
Cooperació Educativa i Científica Internaci-
onal la seva acceptació o renúncia, fent
constar, si escau, qualsevol canvi en les
seves dades o en les de l’activitat sol·li-
citada.

En cas de no rebre cap notificació per part
de la persona beneficiària en el termini es-
mentat, s’entendrà que renuncia a l’ajut.

L’Oficina de Cooperació Educativa i Ci-
entífica Internacional comunicarà a l’Agèn-
cia Nacional Sòcrates la llista definitiva per
tal d’establir amb els beneficiaris els corres-
ponents convenis financers.

Article 66. Permisos
Les persones seleccionades hauran de

sol·licitar a la directora general de Recursos
Humans, amb un mes d’antelació, com a
mínim, abans de realitzar el curs, una llicèn-
cia retribuïda per realitzar estudis sobre
matèries directament relacionades amb el
lloc de treball, d’acord amb els articles 95.1
i 122.b) del Decret legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, que aprova la refosa en un Text
únic dels preceptes de determinats textos
legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública.

Article 67. Certificacions
Els participants als cursos han de presen-

tar a la Subdirecció General de Formació
Permanent i Recursos Pedagògics el certi-
ficat obtingut, per tal de procedir a la seva
homologació.

Capítol 4
Grundtvig: formació de persones adultes i
altres itineraris educatius

Article 68. Característiques dels ajuts:
Grundtvig 2: associacions d’aprenentatge

L’objectiu de l’acció és promoure la di-
mensió europea en l’aprenentatge al llarg de

la vida i contribuir, mitjançant l’ampliació de
la cooperació transnacional, a la innovació,
a una major qualitat de l’ensenyament i a
l’accessibilitat a d’altres itineraris educatius.

Les associacions d’aprenentatge Grundt-
vig són el marc d’activitats de cooperació a
petita escala entre organitzacions que tre-
ballen en el camp de la formació d’adults,
en el sentit més ampli de l’expressió. En
aquestes estaran representats com a mínim,
tres països participants al Programa Sò-
crates i al menys un d’ells haurà de ser un
estat membre de la Unió Europea. Les as-
sociacions hauran de ser el més equilibra-
des possible i no inclouran més de dos
centres d’un mateix país, encara que tam-
bé s’aconsella la participació d’agrupacions
de centres locals. La mida òptima d’una
associació depèn de la naturalesa del pro-
jecte i no s’ha establert un nombre màxim
de centres.

L’acció preveu ajuts per a la realització de
projectes, tant al centre coordinador com
als associats, per una durada màxima de
tres anys, després d’una revisió i avaluació
anuals.

Dins d’aquesta acció, els centres també
podran sol·licitar que se’ls assigni un aju-
dant lingüístic Comenius, tal com s’indica
als articles 27 al 32 d’aquesta Ordre.

Article 69. Requisits de participació
A les associacions d’aprenentatge Grun-

dtvig, els coordinadors hauran de pertànyer
a una de les categories següents:

a) Centres de formació de persones adul-
tes.

b) Organitzacions que imparteixin forma-
ció al professorat de formació d’adults.

c) Autoritats nacionals, locals i agències
de desenvolupament.

d) Qualsevol organització dedicada a
l’educació d’adults, com les fundacions i
associacions sense ànim de lucre, els sindi-
cats i les associacions d’empresaris, les
biblioteques i els museus, els centres peni-
tenciaris i de reeducació juvenil, les associa-
cions esportives, les associacions de veïns.

e) Organitzacions professionals i empre-
ses privades que estiguin aplicant plans
d’aprenentatge que no es limitin a la forma-
ció professional.

f) Altres proveïdors d’educació que res-
ponguin a demandes d’aprenentatge indi-
viduals.

Article 70. Modalitat i quantia dels ajuts
70.1 Hi ha dos tipus d’ajuts:
a) Visites preparatòries.
Es concediran fins a un màxim de 1.000,00

euros per sol·licitud (depenent del país de
destinació i de la durada de la visita) per a
la realització de trobades transnacionals per
a la preparació del Projecte.

b) Projectes d’associacions d’aprenen-
tatge.

Les associacions d’aprenentatge podran
rebre ajut financer durant un o dos anys, en
funció de la naturalesa de l’activitat propo-
sada, encara que en determinats casos
particulars, degudament justificats, l’ajut
cobrirà un màxim de tres anys. Per regla
general, cap activitat de mobilitat inclosa en
el marc del projecte durarà més de dues
setmanes.
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70.2 L’ajut constarà de dues parts:
a) Una quantitat fixa per contribuir al pa-

gament de les despeses relacionades amb
les activitats del projecte, excepte per als
viatges internacionals. L’import anual con-
cedit serà com a màxim de 5.000,00 euros
per al centre coordinador i de 4.000,00
euros per a cadascun dels socis restants.

b) Una quantitat variable que ajudi a su-
fragar les despeses de viatges internacio-
nals i les dietes.

Article 71. Documentació
71.1 Els centres coordinadors hauran

d’omplir i enviar a través d’Internet el for-
mulari electrònic de candidatura Grundtvig
2 que trobaran a les pàgines web esmenta-
des a l’article 2.1 d’aquesta Ordre.

Aquests centres hauran de presentar a la
seu central del Departament de Benestar i
Família o a les seves delegacions territorials:

a) Formulari de candidatura Grundtvig 2
generat per l’aplicació informàtica deguda-
ment signat i segellat, per duplicat.

b) Carta de compromís dels altres cen-
tres de formació d’adults, membres de l’as-
sociació.

c) Si el sol·licitant és un centre de forma-
ció d’adults, ha d’incloure l’aprovació del
projecte pel Consell de Centre o òrgan
equivalent, i el certificat de la direcció del
centre, en el qual s’inclogui una relació del
professorat implicat en el projecte.

d) Si el sol·licitant no és un centre de for-
mació d’adults haurà de presentar una cò-
pia dels estatuts o document similar que
acrediti que entre les seves funcions s’hi tro-
ba la de desenvolupar plans de formació per
a persones adultes.

e) Relació numerada dels documents que
s’aporten.

71.2 Els centres associats hauran d’om-
plir i enviar a través d’Internet el formulari
electrònic de candidatura Grundtvig 2 que
trobaran a les pàgines web esmentades a
l’article 2.1 d’aquesta Ordre.

Aquests centres hauran de presentar a la
seu central del Departament de Benestar i
Família o a les seves delegacions territori-
als:

a) Formulari de candidatura Grundtvig 2
generat per l’aplicació informàtica deguda-
ment signat i segellat, per duplicat.

b) Còpia del formulari original presentat
pel centre coordinador i traducció dels epí-
grafs que descriguin el projecte.

c) Documents c), d) i e) de l’article ante-
rior corresponent al centre coordinador.

Article 72. Termini de presentació de sol·li-
cituds

a) Sol·licituds de visita preparatòria: es
presentaran dos mesos abans de les dates
previstes per a la seva realització, amb el
formulari corresponent.

b) El termini de presentació de sol·licituds
dels projectes s’obre el dia següent a la pu-
blicació d’aquesta convocatòria al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i fina-
litza l’1 de març de 2004.

Article 73. Procés de selecció
73.1 La baremació de les sol·licituds la

realitzarà una comissió de selecció forma-
da pels membres següents:

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

La responsable de l’Oficina de Coopera-
ció Educativa i Científica Internacional, o per-
sona en qui delegui.

Dos representants de la Direcció General
de Formació d’Adults del Departament de
Benestar i Família.

Un membre de la Subdirecció General de
Programes i Recursos de la Direcció Gene-
ral de Formació Professional.

Un membre de l’Oficina de Cooperació
Educativa i Científica Internacional, que
actuarà com a secretari/ària.

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

73.2 Criteris de selecció:
73.2.1 Prioritaris: es valorarà de manera

preferent que el projecte sol·licitant:
a) Compti amb la participació d’una as-

sociació mixta entre centres del sector de
l’educació formal i centres educatius no
formals (per exemple, altres centres d’edu-
cació d’adults, associacions i organitzaci-
ons i centres d’educació superior).

b) Compti amb la participació d’una as-
sociació equilibrada, per exemple, entre
països geogràficament dispersos que pre-
feriblement constitueixin zones no frontere-
res, amb el propòsit de maximitzar el po-
tencial dels projectes.

c) Presenti una veritable dimensió euro-
pea en termes de contingut, associació,
resultats i difusió.

d) Expliciti el mètode i els instruments
d’avaluació del procés i dels resultats.

e) Contingui un pla de difusió del projec-
te en curs i dels resultats.

f) Fomenti la integració de les persones im-
migrades en la llengua del país d’acollida.

Es prestarà especial atenció als projec-
tes en què participin centres o organitzaci-
ons l’experiència prèvia en projectes euro-
peus dels quals sigui escassa o nul·la i que
fins al moment actual no hagin rebut cap
ajut de la Unió Europea per a aquest con-
cepte. En els projectes que tinguin per
objecte millorar la competència en les llen-
gües objectiu de l’acció, es donarà prioritat
a les menys utilitzades i ensenyades a la
Unió Europea.

73.2.2 Addicionals:
a) Professorat de formació d’adults, àre-

es implicades i interdisciplinarietat: fins a 2
punts.

b) Claredat en els objectius i en els re-
sultats esperats: fins a 1 punt.

c) Pla de treball: fins a 2 punts.
d) Instruments d’avaluació: fins a 1 punt.
e) Estratègies per a la difusió: fins a 1

punt.
f) Incidència del projecte en l’atenció a la

millora de la formació de les persones adul-
tes: fins a 1 punt.

Article 74. Resolució
Paral·lelament a la publicació de les llis-

tes provisionals esmentades a l’article 5.1
d’aquesta Ordre, es notificarà la proposta
dels projectes seleccionats a l’Agència

Nacional Sòcrates, la qual procedirà a la
consulta amb les agències nacionals de tots
els països que participen en els projectes
per adoptar una decisió definitiva.

Tal com preveu l’article vuitè de l’Ordre
ministerial de 27 de novembre de 2000 (BOE
núm. 303, de 19.12.2000), modificada per
l’Ordre ECD/1141/2002, de 6 de maig (BOE
núm. 123, de 23.5.2002), l’Agència Nacio-
nal Sòcrates comunicarà al Departament
d’Ensenyament les candidatures accepta-
des i rebutjades. La Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa notificarà
aquest resultats als interessats, i es faran
públics als taulers d’anuncis dels Departa-
ments d’Ensenyament i de Benestar i Famí-
lia i a les respectives delegacions territori-
als.

Article 75. Certificacions
Per al professorat que hagi participat en

una associació d’aprenentatge s’expedirà
un certificat d’innovació educativa emès, en
funció de les seves competències, per la
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa del Departament d’Ensenyament
o per la Direcció General de Formació
d’Adults del Departament de Benestar i
Família.

Article 76. Característiques dels ajuts:
Grundtvig 3: mobilitat per a la formació de
personal docent de persones adultes.

L’objectiu de Grundtvig 3 és que les per-
sones que treballen en educació d’adults o
participen en la formació d’adults (en el
sentit més ampli de l’expressió) realitzin
cursos de formació d’entre una i quatre
setmanes a l’estranger. D’aquesta manera,
s’incita els participants a millorar les seves
aptituds pràctiques d’ensenyament/prepa-
ració/assessorament i a adquirir coneixe-
ments més amplis de l’aprenentatge perma-
nent a Europa.

Article 77. Quantia dels ajuts
En aquesta acció s’ofereixen ajuts de la

Unió Europea a través de l’Agència Nacio-
nal Sòcrates, que seran d’entre 1.000,00
euros i 1.500,00 euros per beneficiari, per
contribuir a cobrir despeses de viatge, ta-
xes d’inscripció, si escau, estada i prepara-
ció (inclosa la lingüística), ocasionats per
l’assistència a l’activitat de formació.

L’import de l’ajut serà fixat en funció de
la durada del curs i del lloc de celebració.

Article 78. Característiques dels cursos
Els cursos de formació a què es pot as-

sistir amb ajuts de Grundtvig 3 estan enca-
minats a cobrir:

a) Aspectes de la metodologia emprada
en la formació d’adults.

b) Aspectes de la gestió de centres de
formació d’adults i la promoció de l’apre-
nentatge permanent en la comunitat.

c) Temes relacionats amb la integració
europea.

d) Temes relacionats amb l’educació in-
tercultural i l’educació dels treballadors mi-
grants, treballadors itinerants, grups d’ètnia
gitana i viatgers.

També es podran sol·licitar els cursos del
catàleg Grundtvig 1 i els seminaris temàtics
Grundtvig de Grundtvig 4. En aquest cas
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caldrà comptar amb la preinscripció en el
curs corresponent, tal i com s’especifica a
l’article 61 d’aquesta Ordre.

En alguns casos el curs podrà adoptar la
forma d’estada en pràctiques en un comerç,
una indústria o una organització no gover-
namental que pugui facilitar la consecució
dels objectius fixats.

Article 79. Requisits de participació
Els ajuts es podran concedir al personal

que treballa amb adults, a temps parcial o
complet, tant en l’educació formal com en
la no formal. S’inclouen:

Professorat/formadors que treballen amb
adults, així com els seus propis formadors.

Directors i personal gerent de centres que
ofereixin oportunitats d’aprenentatge o edu-
cació de recuperació.

Assessors, tutors.
Inspectors.
Personal que treballa amb adults en situ-

ació de risc d’exclusió social, com a medi-
adors i educadors de carrer.

Persones que participen en educació
intercultural o en tasques educatives relaci-
onades amb treballadors migrants, treballa-
dors itinerants, grups d’ètnia gitana i viat-
gers.

Personal que assisteix a persones amb
necessitats educatives especials.

No es pot optar a ajuts per a cursos de
llengua instrumental en llengües estrange-
res. No obstant això, els professors d’idio-
mes poden optar a un ajut per a cursos de
formació en metodologia si pertanyen a una
de les categories següents:

Professorat qual i f icat d’ idiomes es-
trangers que exerceixi en l’ensenyament
d’adults.

Formadors de professorat d’idiomes es-
trangers esmentats.

Professorat d’adults que utilitza una llen-
gua estrangera per impartir classes d’altres
disciplines.

Inspectors i assessors de l’àmbit de l’en-
senyament de llengües.

No haver gaudit d’un ajut comunitari amb
la mateixa finalitat en alguna de les tres
darreres convocatòries.

Article 80. Documentació
Els candidats hauran d’omplir i enviar a

través d’Internet el formulari electrònic de
candidatura Grundtvig 3 que trobaran a la
pàgina web http://www.xtec.es/ofieurop.

Els candidats hauran de presentar a la seu
central del Departament de Benestar i Fa-
mília o a les seves delegacions territorials:

a) Formulari de candidatura Grundtvig 3
generat per l’aplicació informàtica, deguda-
ment signat i segellat, per duplicat.

b) Document acreditatiu de la identitat del
sol·licitant.

c) Acreditació de la competència lingüís-
tica operativa en la llengua de treball del
curs.

d) Projecte sobre les estratègies per di-
fondre els resultats obtinguts en l’activitat o
curs corresponent.

e) Declaració jurada de no haver rebut
cap ajut Sòcrates en alguna de les tres
darreres convocatòries.

f) Si el candidat presta els seus serveis
en una organització privada, haurà de pre-

sentar els estatuts de l’organització i prova
recent de la seva existència (últim informe
anual, certificat financer, etc.).

g) Relació numerada dels documents que
s’aporten. Es valorarà només el que s’acre-
diti documentalment.

Article 81. Termini de presentació de les
sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar dos
mesos abans de la realització de l’activitat
a partir del dia següent a la publicació
d’aquesta convocatòria al DOGC.

Article 82. Procés de selecció
La baremació de les sol·licituds, la realit-

zarà una comissió de selecció formada pels
membres següents:

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

La responsable de l’Oficina de Coopera-
ció Educativa i Científica Internacional, o per-
sona en qui delegui.

Un representant de la Direcció General
d’Adults del Departament de Benestar i Fa-
mília.

Un membre de la Subdirecció General de
Programes i Recursos de la Direcció Gene-
ral de Formació Professional.

Un membre de l’Oficina de Cooperació
Educativa i Científica Internacional, que
actuarà com a secretari/ària.

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

Article 83. Criteris de selecció
Les sol·licituds seran baremades d’acord

amb els criteris següents:
83.1 Criteris prioritaris:
Tindran prioritat les activitats que facilitin

l’assistència a cursos desenvolupats en el
marc de projectes de cooperació europea
finançats per Grundtvig 1 o per l’acció so-
bre formació d’adults de la primera fase de
Sòcrates. Malgrat tot, també es pot sol·licitar
la participació en un curs de formació que
no pertanyi a aquesta categoria. En aquest
cas, s’haurà de demostrar a la sol·licitud que
el curs proposat:

a) Respecta els objectius generals de
Grundtvig 3.

b) Té dimensió europea, que vol dir que:
Inclou a participants de diferents països

europeus.
Té en compte les diferències entre les cul-

tures i les pràctiques educatives dels parti-
cipants.

Respon a les necessitats que no es po-
den satisfer adequadament mitjançant cur-
sos organitzats en els països dels partici-
pants.

c) Imparteixen el curs formadors amb
qualificacions i experiència adequades.

d) Es basa en un programa detallat que
inclou informació sobre el material didàctic
que s’utilitzarà i sobre les activitats de se-
guiment previstes.

e) Inclou, si és possible, un període de
preparació i un seguiment posterior, a més
a més del curs com a tal.

f) Presenta una bona relació qualitat-preu.
83.2 Criteris addicionals:
a) Adequació i viabilitat del projecte pre-

sentat per a la difusió de l’experiència: fins
a 5 punts.

b) Relació directa de les funcions profes-
sionals que realitza el candidat amb el tema
del curs sol·licitat: fins a 4 punts.

c) Centres situats en zones rurals o des-
favorides per diverses raons socioeconòmi-
ques: 1 punt.

Article 84. Resolució
Publicades les llistes provisionals esmen-

tades a l’article 5.1 d’aquesta Ordre i ha-
vent transcorregut el període de reclamaci-
ons, les llistes definitives es faran públiques
als taulers d’anuncis de la seu central dels
Departaments d’Ensenyament i de Benes-
tar i Família i de les respectives delegacions
territorials.

En els deu dies hàbils següents a la pu-
blicació als taulers d’anuncis de la llista de
selecció definitiva, les persones selecciona-
des hauran de comunicar a l’Oficina de
Cooperació Educativa i Científica Internaci-
onal la seva acceptació o renúncia, fent
constar, si escau, qualsevol canvi en les
seves dades o en les de l’activitat sol·li-
citada.

En el cas de no rebre cap notificació per
part de la persona beneficiària en el termini
indicat, s’entendrà que renuncia a l’ajut.

Article 85. Obligacions dels beneficiaris
A més a més de les obligacions recolli-

des al capítol 1 d’aquesta Ordre, les perso-
nes beneficiàries hauran d’estar disposades
a realitzar una preparació prèvia en el seu
país d’origen, a realitzar un període de pràc-
tiques en què aplicaran els seus nous co-
neixements i aptituds, i a redactar un infor-
me sobre els seus progressos, un cop hagi
finalitzat el curs. Generalment, el formador
s’encarregarà d’organitzar aquestes qües-
tions intrínsecament lligades al curs mateix,
per a la qual cosa recorrerà tot sovint a
mètodes d’aprenentatge a distància.

Article 86. Certificacions
A efectes d’homologació dels certificats

de participació, els beneficiaris hauran de
presentar a l’Oficina de Cooperació Educa-
tiva i Científica Internacional del Departa-
ment d’Ensenyament o, en funció de les
seves competències, a la Direcció General
de Formació d’Adults del Departament de
Benestar i Família el certificat expedit per
l’entitat organitzadora de l’activitat de for-
mació, en el qual s’hauran d’especificar les
dates de realització i les hores de durada.

Capítol 5
Arió: visites d’estudi per a responsables en
la presa de decisions en matèria d’educa-
ció

Article 87. Objecte
L’acció Arió té com a objectiu principal la

realització de visites transnacionals d’estu-
di per a l’intercanvi d’informació i d’experi-
ències educatives, per tal que la diversitat i
les particularitats dels seus sistemes edu-
catius es converteixin en una font d’enriqui-
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ment i d’estímul recíproc. Les visites d’es-
tudi Arió faciliten l’intercanvi d’informació i
experiències sobre temes d’interès comú en
els àmbits de l’educació primària, secundà-
ria i professional, entre responsables de la
presa de decisions en matèria d’educació.
Aquestes visites hauran de tenir un efecte
multiplicador en la comunitat educativa.

La Comissió Europea publicarà un catà-
leg de visites Arió per al període comprés
entre setembre de 2004 i maig de 2005. Les
persones sol·licitants triaran per ordre de
preferència les tres visites d’estudi que més
s’adeqüin a la seva situació. Les visites
d’estudi que es realitzin a Espanya no po-
dran ser sol·licitades.

Aquest catàleg estarà a disposició de les
persones interessades a la seu central del
Departament d’Ensenyament, a les seves
delegacions territorials i a la pàgina web
http://www.xtec.es/ofieurop.

Article 88. Requisits de participació
88.1 Podrà sol·licitar aquests ajuts:
a) El personal en actiu que realitzi tasques

d’administrador de l’educació.
b) Personal assessor tècnic docent.
c) Personal de la Inspecció d’Ensenya-

ment.
d) Directors i caps d’estudi de centres

docents.
Tots ells vinculats professionalment a

qualsevol nivell d’ensenyament, excepte
l’universitari.

88.2 Requisits:
Les persones sol·licitants han de complir

també els requisits següents:
a) Estar en servei actiu.
b) Tenir un bon coneixement d’una de les

llengües de treball de la visita sol·licitada.
c) No haver gaudit d’ajuts Sòcrates en al-

guna de les tres darreres convocatòries.
d) Que la visita que se sol·licita tingui re-

lació amb la tasca que es desenvolupa.
e) Presentar un projecte relatiu a possi-

bles estratègies de difusió de la visita.

Article 89. Quantia dels ajuts
Els ajuts s’assignaran per contribuir a les

despeses de viatge i estada, ocasionades
per la realització de les visites d’estudi. L’im-
port estarà en funció de la disponibilitat
pressupostària i de l’anàlisi de les despe-
ses individuals, depenent de la distància
entre el punt d’origen i el de la visita a efec-
tuar. En el cas que les despeses totals fos-
sin inferiors al pressupost estimat, la sub-
venció màxima es limitarà a les despeses
reals que puguin ser subvencionades tal i
com es defineixen a la Guia de Candidatu-
res. La subvenció no podrà en cap cas
produir beneficis.

Article 90. Documentació
Els candidats hauran d’omplir i enviar a

través d’Internet el formulari electrònic de
candidatura corresponent que trobaran a la
pàgina web http://www.xtec.es/ofieurop.

Els candidats hauran de presentar en un
sobre dirigit a la delegació territorial corres-
ponent:

a) Formulari de candidatura generat per
l’aplicació informàtica degudament signat i
segellat, en quatre exemplars. Es presenta-
ran quatre exemplars del formulari de sol·li-

citud en espanyol i quatre en anglès o fran-
cès.

b) Fotocòpia del DNI.
c) Declaració sobre el coneixement de la

llengua en què es realitza el seminari.
d) Certificació acreditativa del cap imme-

diat superior sobre la relació entre el tema
triat i el perfil professional del candidat.

e) Document acreditatiu de l’exercici del
lloc de treball que ocupa el sol·licitant i des
del qual accedeix a l’ajut esmentat, on consti
el temps de permanència en el lloc.

f) Tots els documents que s’especifiquen
en l’article 93.2 d’aquesta Ordre.

g) Relació numerada datada i signada
dels documents que aporta.

Article 91. Permisos
Les persones seleccionades hauran de

sol·licitar a la directora general de Recursos
Humans, amb un mes d’antelació com a
mínim abans de realitzar la visita, una llicèn-
cia amb retribució per realitzar estudis so-
bre matèries directament relacionades amb
el lloc de treball, d’acord amb els articles
95.1 i 122.b) del Decret legislatiu 1/1997,
de 31 d’octubre, que aprova la refosa en un
Text únic dels preceptes de determinats
textos legals vigents a Catalunya en matè-
ria de funció pública.

Article 92. Termini de presentació de sol·li-
cituds

Les sol·licituds es podran presentar a
partir del moment en què la Comissió Euro-
pea faci públic el catàleg i fins a l’1 d’abril
de 2004.

Article 93. Procés de selecció
93.1 La baremació de les sol·licituds, la

realitzarà una comissió de selecció forma-
da pels membres següents:

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

La responsable de l’Oficina de Coopera-
ció Educativa i Científica Internacional, o per-
sona en qui delegui.

Un membre de la Inspecció d’Ensenya-
ment.

Un membre del Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres.

Un membre de l’Oficina de Cooperació
Educativa i Científica Internacional, que
actuarà com a secretari/ària.

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

93.2 Les sol·licituds presentades seran
avaluades per la comissió de selecció en
funció del barem següent:

a) Relació directa de les funcions profes-
sionals que es desenvolupen amb el tema
de les visites sol·licitades: fins a 2 punts.

Documentació acreditativa: informe del
cap immediat superior.

b) Projecte relatiu a possibles estratègi-
es per difondre els resultats obtinguts amb
l’experiència: fins a 4 punts.

Documentació acreditativa: projecte visat
pel cap immediat superior.

c) Coneixement d’altres llengües oficials
comunitàries diferents de l’acreditada per a
la participació en la visita: fins a 2 punts.

Documentació acreditativa: certif icat
acreditatiu signat per l’autoritat o institució
competent.

d) Participació en cursos de formació so-
bre temes europeus, excepte la participa-
ció anterior a l’acció Arió: fins a 1 punt.

Documentació acreditativa: certif icat
acreditatiu signat per l’autoritat o institució
competent.

e) Treball sobre la dimensió europea de
l’educació (participació en projectes euro-
peus, publicacions sobre temes europeus,
etc.): fins a 1 punt.

Documentació acreditativa: certif icat
acreditatiu signat per l’autoritat o institució
competent.

No es tindran en compte ni seran valo-
rats els mèrits al·legats i no justificats degu-
dament en el moment de presentar la sol·-
licitud, o que es justifiquin fora del termini
establert.

Article 94. Resolució
Publicades les llistes provisionals esmen-

tades a l’article 5.1 d’aquesta Ordre, i ha-
vent transcorregut el període de reclamaci-
ons, les llistes definitives es faran públiques
als taulers d’anuncis del Departament d’En-
senyament i de les seves delegacions terri-
torials.

Aquestes llistes es trametran també a
l’Agència Nacional Sòcrates. La Comissió
Europea notificarà a l’interessat el país de
la visita i el tema concedit objecte d’estudi.
Posteriorment, el país d’acolliment amplia-
rà aquesta informació contactant directa-
ment amb l’interessat.

En el cas que un candidat renunciï a
aquesta concessió haurà d’informar imme-
diatament a l’Oficina de Cooperació Edu-
cativa i Científica Internacional, a efectes de
la seva substitució. Si la renúncia no es
justifica documentalment es considerarà que
s’ha gaudit de l’ajut a efectes del requisit
c), de l’article 88.2 d’aquesta Ordre.

Article 95. Certificació
S’expediran certificats d’innovació edu-

cativa tant als participants en una visita
d’estudi Arió, com als seus organitzadors
(fins a dos organitzadors).

Article 96
Es delega en el director general d’Orde-

nació i Innovació Educativa la facultat per
resoldre aquesta convocatòria.

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 la conse-
llera d’Ensenyament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
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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, 31 de desembre de 2003

Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament

(03.357.069)

RESOLUCIÓ ENS/4020/2003, de 9 de de-
sembre, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat Infants II, de Girona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat Infants II, de Girona,
en petició d’autorització d’obertura d’un
centre docent privat, per transformació
d’una llar d’infants autoritzada de conformi-
tat amb la legislació anterior a la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, es va instruir
l’expedient 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; la llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació;
el Reial decret 1004/1991, de 14 de juny,
pel qual s’estableixen els requisits mínims
dels centres que imparteixen ensenyaments
de règim general no universitaris, i el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’au-
torització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Infants II, de Girona, per transforma-
ció d’una llar d’infants autoritzada de con-
formitat amb la legislació anterior a la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordena-
ció general del sistema educatiu, en els ter-
mes que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta 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 a la defensa dels
seus interessos.

Girona, 9 de desembre de 2003

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

Pilar Sancho i Espigulé
Delegada territorial de Girona

ANNEX

COMARCA DEL GIRONÈS

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Girona.
Localitat: Girona.
Núm. de codi: 17006320.
Denominació: Infants II.
Adreça: c. Montseny, 51.
Titular: M. Teresa Brugués Pujol, M. Asun-
ción Serra, SCP.
NIF: G-17072257.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Infants II, de Girona, per transforma-
ció d’una llar d’infants autoritzada de con-
formitat amb la legislació anterior a la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre d’ordena-
ció general del sistema educatiu, amb efec-
tes a partir del curs 2003-2004.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’etapa de l’educació preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educa-
ció infantil de 1r cicle.

Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 4 unitats d’educació

preescolar amb capacitat màxima per a 57
llocs escolars.

(03.337.102)

RESOLUCIÓ ENS/4021/2003, de 9 de de-
sembre, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat El Volcanet, d’Olot.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat El Volcanet, d’Olot,
en petició d’autorització d’obertura d’un
centre docent privat, per transformació
d’una llar d’infants autoritzada de conformi-
tat amb la legislació anterior a la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, es va instruir
l’expedient 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; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació;
el Reial decret 1004/1991, de 14 de juny,
pel qual s’estableixen els requisits mínims

dels centres que imparteixen ensenyaments
de règim general no universitaris, i el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’au-
torització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat El Volcanet, d’Olot, per transforma-
ció d’una llar d’infants autoritzada de con-
formitat amb la legislació anterior a la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordena-
ció general del sistema educatiu, en els ter-
mes que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta 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 a la defensa dels
seus interessos.

Girona, 9 de desembre de 2003

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

Pilar Sancho i Espigulé
Delegada territorial de Girona

ANNEX

COMARCA DE LA GARROTXA

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Olot.
Localitat: Olot.
Núm. de codi: 17006277.
Denominació: El Volcanet.
Adreça: c. del Bisbe Guillamet, 16.
Titular: Carolina Demunt Socías, Aurèlia Mar-
sillach Oliveras, Maria Estrella Juvanteny
Calm. SCP.
NIF: G-17133604.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat El Volcanet, d’Olot, per transforma-
ció d’una llar d’infants autoritzada de con-
formitat amb la legislació anterior a la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordena-
ció general del sistema educatiu, amb efec-
tes a partir del curs 2003-2004.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’etapa d’educació preescolar el
centre impartirà el currículum de l’educació
infantil de primer cicle.
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Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 2 unitats amb ca-

pacitat per a 30 llocs escolars.

(03.337.097)

RESOLUCIÓ ENS/4022/2003, de 9 de de-
sembre, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats del centre docent privat Viarany,
de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
a la corresponent delegació territorial del De-
partament d’Ensenyament pel titular del cen-
tre docent privat Viarany, de Barcelona, en pe-
tició d’autorització de cessament d’activitats,
es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que exi-
geix 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, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels cen-
tres docents privats,

Resolc:

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs 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
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 9 de desembre de 2003

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

Antoni Llobet Mercadé
Delegat territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08040679.
Denominació: Viarany.
Adreça: c. Bellesguard, 30.
Titular: Viarany, SA.
NIF: A08713794.

S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Viarany, amb efectes a
partir de la fi del curs 2002-03.

(03.337.103)

RESOLUCIÓ ENS/4023/2003, de 9 de de-
sembre, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Betània-Patmos, de Bar-
celona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Betània-Patmos, de
Barcelona, en petició d’ampliació d’unitats
d’educació preescolar, es va instruir l’expe-
dient 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; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; 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 no universitaris;
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 Be-
tània-Patmos, de Barcelona, per ampliació
d’unitats d’educació preescolar, en els ter-
mes que s’especifiquen en l’annex d’aques-
ta 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 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, 9 de desembre de 2003

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

Antoni Llobet Mercadé
Delegat territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08004511.
Denominació: Betània-Patmos.
Adreça: Av. Mare de Déu de Lorda, 2-16.
Altres adreces: ctra. d’Esplugues, 113-115,
i c. Montevideo, s/n.
Titular: Fundación Priv. Betània-Patmos.
NIF: G08968802.

S’autoritza l’ampliació d’1 unitat de l’eta-
pa d’educació preescolar, amb capacitat per
a 20 llocs escolars, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2003-2004.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’etapa de l’educació preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educa-
ció infantil de primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació preescolar: 4 unitats amb ca-
pacitat per a 61 llocs escolars, (situades a
la ctra. d’Esplugues, 113-115, i c. Monte-
video, s/n).

Educació infantil: 12 unitats amb capaci-
tat per a 300 llocs escolars (situades a la ctra.
d’Esplugues, 113-115, i c. Montevideo, s/n).

Educació primària: 24 unitats amb capa-
citat per a 600 llocs escolars (situades a l’av.
Mare de Déu de Lorda, 2-16).

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 12 unitats

amb capacitat per a 360 llocs escolars (situ-
ades a l’av. Mare de Déu de Lorda, 2-16).

Batxillerat: 2 unitats en la modalitat d’arts
amb capacitat per a 70 llocs escolars; 2
unitats en la modalitat d’humanitats i cièn-
cies socials amb capacitat per a 70 llocs
escolars; 2 unitats en la modalitat de cièn-
cies de la naturalesa i de la salut amb ca-
pacitat per a 70 llocs escolars; i 2 unitats
en la modalitat de tecnologia amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars (situades a l’av.
Mare de Déu de Lorda, 2-16).

(03.337.098)

RESOLUCIÓ ENS/4024/2003, de 9 de de-
sembre, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat Escola Catalana d’Alta
Muntanya, de Guardiola de Berguedà.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre de formació de tècnics d’esport
de grau mitjà i de grau superior d’esports
de muntanya i escalada i de grau mitjà i de
grau superior d’esports d’hivern Escola
Catalana d’Alta Muntanya, de Guardiola de
Berguedà, en petició d’autorització d’ober-
tura d’un centre docent privat, 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 10/2002, de 23 de desembre,
de qualitat de l’educació; el Reial decret
1913/1997, de 19 de desembre, pel qual
es configuren com ensenyaments de règim
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especial els conduents a l’obtenció de titu-
lacions de tècnics esportius, s’aproven les
directrius generals dels títols i dels corres-
ponents ensenyaments mínims; el Reial
decret 318/2000, de 3 de març, pel qual
s’estableixen els títols de tècnic esportiu i
tècnic esportiu superior en les especialitats
dels esports de muntanya i escalada,
s’aproven els corresponents ensenyaments
mínims i es regulen les proves i els requisits
d’accés a aquests ensenyaments; el Reial
decret 319/2000, de 3 de març, pel qual
s’estableixen els títols de tècnic esportiu i
tècnic esportiu superior en les especialitats
d’esports d’hivern, s’aproven els correspo-
nents ensenyaments mínims i es regulen les
proves d’accés a aquests ensenyaments; el
Decret 169/2002, d’11 de juny, pel qual
s’estableix l’ordenació general dels ense-
nyaments de règim especial que conduei-
xen a les titulacions oficials de tècnic d’es-
port i de tècnic superior d’esport, i el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’au-
torització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat de formació de tècnics d’esport de
grau mitjà i de grau superior d’esports de
muntanya i escalada i de grau mitjà i de grau
superior d’esports d’hivern Escola Catala-
na d’Alta Muntanya, de Guardiola de Ber-
guedà, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Així mateix, poden interposar 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
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 9 de desembre 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 BERGUEDÀ

Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Guardiola de Berguedà.

Localitat: Guardiola de Berguedà.
Núm. de codi: 08062961.
Denominació: Escola Catalana d’Alta Mun-
tanya.
Adreça: Masia El Jou, s/n.
Titular: Federació d’Entitats Excursionistes
de Catalunya.
NIF: G58134081.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Escola Catalana d’Alta Muntanya, de
Guardiola de Berguedà, amb efectes a par-
tir de l’inici del curs 2003-2004.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Ensenyaments d’esports de muntanya i
escalada:

Grau mitjà:
Alta muntanya: 10 llocs escolars.
Barrancs: 10 llocs escolars.
Escalada: 10 llocs escolars.
Mitja muntanya: 10 llocs escolars.
Grau superior:
Alta muntanya: 10 llocs escolars.
Escalada: 10 llocs escolars.
Esquí muntanya: 10 llocs escolars.

(03.346.071)

RESOLUCIÓ ENS/4025/2003, de 19 de de-
sembre, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Joviat, de Manresa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Joviat, de Manresa, en
petició d’autorització d’ampliació i supres-
sió d’ensenyaments de formació professio-
nal i reducció d’ensenyaments de batxille-
rat, 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; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; 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 no universitaris,
el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats i el Reial decret 777/1998, de 30
d’abril, pel qual es desenvolupen determi-
nats aspectes de l’ordenació de la formació
professional a l’àmbit del sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Joviat, de Manresa, per autorització d’am-
pliació i supressió d’ensenyaments de for-
mació professional i reducció d’ensenya-
ments de batxillerat, en els termes que s’es-
pecifiquen 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 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, 19 de desembre 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 BAGES

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Manresa.
Localitat: Manresa.
Núm. de codi: 08020036.
Denominació: Joviat.
Adreça: c. Rubió i Ors, 5-17.
Titular: Jors, SL.
NIF: B58536046.

S’autoritza l’ampliació d’ensenyaments
de formació professional de grau mitjà, amb
2 grups del cicle formatiu d’explotació de
sistemes informàtics, de la família d’infor-
màtica, amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars, amb efectes des de l’inici del curs
2003-2004.

S’autoritza l’ampliació d’ensenyaments
de formació professional de grau superior
de la família sanitat, amb 1 grup del cicle
formatiu d’higiene bucodental, amb capa-
citat per a 30 llocs escolars, amb efectes
des de l’inici del curs 2003-2004.

S’autoritza l’ampliació d’ensenyaments
de formació professional de grau superior
de la família serveis socioculturals i a la
comunitat, amb 2 grups del cicle formatiu
d’integració social, amb capacitat per a 60
llocs escolars i amb efectes des de l’inici
del curs 2003-2004.

S’autoritza la supressió d’ensenyaments
de formació professional de grau superior
de la família d’hoteleria i turisme, amb 1 grup
del cicle formatiu d’informació i comercialit-
zació turístiques, amb capacitat per a 30
llocs escolars i amb efectes des del final del
curs 2002-2003.

S’autoritza la reducció d’unitats dels en-
senyaments de batxillerat de la modalitat de
ciències de la naturalesa i la salut, amb 2
unitats amb capacitat per a 70 llocs esco-
lars i amb efectes des del final del curs 2002-
2003.

Composició del centre

Autorització d’obertura:

Educació preescolar:
9 unitats amb capacitat per a 123 llocs

escolars (situades al c. Muralla de Sant
Francesc, 39, cantonada c. Campanes).
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Educació infantil:
9 unitats amb capacitat per a 225 llocs

escolars (situades al c. Muralla de Sant
Francesc, 39 cantonada c. Campanes).

Educació primària:
18 unitats amb capacitat per a 450 llocs

escolars (situades al c. Muralla de Sant
Francesc, 39, cantonada c. Campanes).

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 8 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 240 llocs
escolars i 8 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 240 llocs escolars (situades
al c. Muralla de Sant Francesc, 39, canto-
nada c. Campanes).

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat de ci-
ències de la naturalesa i la salut amb capa-
citat per a 70 llocs escolars, 4 unitats de la
modalitat d’humanitats i ciències socials
amb capacitat per a 140 llocs escolars, i 2
unitats de la modalitat de tecnologia amb
capacitat per a 70 llocs escolars, (situades
al c. Rubió i Ors, 5-17).

Formació professional de grau mitjà (situa-
da al c. Rubió i Ors, 5-17):

Família administració:
Cicle formatiu de gestió administrativa,

amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars.

Família comerç i màqueting:
Cicle formatiu de comerç, amb 1 grup

amb capacitat per a 30 llocs escolars.
Família hoteleria i turisme:
Cicle formatiu de cuina, amb 6 grups amb

capacitat per a 180 llocs escolars.
Cicle formatiu de pastisseria i forneria,

amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars.

Cicle formatiu de serveis de restaurant i
bar, amb 3 grups amb capacitat per a 90
llocs escolars.

Família informàtica:
Cicle formatiu d’explotació de sistemes

informàtics, amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars.

Família sanitat:
Cicle formatiu de cures auxiliars d’infer-

meria, amb 1 grup amb capacitat per a 30
llocs escolars.

Cicle formatiu de farmàcia, amb 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars

En cap cas un grup no superarà els llocs
escolars autoritzats.

Formació professional de grau superior (si-
tuada al c. Rubió i Ors, 5-17):

Família administració:
Cicle formatiu d’administració i finances,

amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars.

Cicle formatiu de secretariat, amb 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars.

Família comerç i màrqueting:
Cicle formatiu de comerç internacional,

amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars

Cicle formatiu de gestió comercial i màr-
queting, amb 1 grup amb capacitat per a
30 llocs escolars.

Família hoteleria i turisme:
Cicle formatiu d’agències de viatges, amb

1 grup amb capacitat per a 30 llocs esco-
lars.

Cicle formatiu d’allotjament, amb 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars.

Cicle formatiu de restauració, amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars.

Família informàtica:
Cicle formatiu d’administració i serveis in-

formàtics, amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars.

Cicle formatiu de desenvolupament d’apli-
cacions informàtiques, amb 2 grups amb ca-
pacitat per a 60 llocs escolars.

Família sanitat:
Cicle formatiu de dietètica, amb 2 grups

amb capacitat per a 60 llocs escolars.
Cicle formatiu d’higiene bucodental, amb

1 grup amb capacitat per a 30 llocs esco-
lars.

Cicle formatiu de laboratori i diagnòstic
clínic, amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars.

Família serveis socioculturals i a la comu-
nitat:

Cicle formatiu d’integració social, amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars.

En cap cas un grup no superarà el nom-
bre de llocs autoritzats.

(03.337.104)

RESOLUCIÓ ENS/4040/2003, de 14 de no-
vembre, per la qual es modifica la compo-
sició de la zona escolar rural El Moianès, de
Calders.

La continua modificació de les necessi-
tats dels serveis d’escolarització, aconse-
llen adequar les estructures educatives a la
canviant realitat social i demogràfica.

En aquest sentit, s’ha considerat conve-
nient la modificació de la zona escolar rural
El Moianès.

Vistos els informes de la Inspecció d’En-
senyament i els acords dels corresponents
Consells Escolars dels col·legis d’educació
infantil i primària afectats, i segons amb el
que s’estableix a l’article 49 del Reglament
orgànic dels centres docents públics que
imparteixen educació infantil i primària,
aprovat pel Decret 198/1996, de 12 de juny
(DOGC núm. 2218, de 14.6.1996);

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

Resolc:

—1 Modificar la composició de la zona es-
colar rural El Moianès, amb número de codi
08056729, en el sentit següent:

S’incorpora a la zona escolar rural el
col·legi d’educació infantil i primària de
Mura, amb codi de centre 08061521, de
Mura (Bages).

—2 Reconèixer els afectes acadèmics i
administratius des de l’inici del curs escolar
2003-2004.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà en el
Registre 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 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 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 públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 14 de novembre de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.337.095)

RESOLUCIÓ ENS/4041/2003, de 10 de
desembre, per la qual s’autoritza l’obertura
del centre docent privat Santa Eulàlia, de
Barcelona.

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 Santa Eulàlia, de
Barcelona, en petició d’autorització d’ober-
tura d’un centre docent privat d’educació
preescolar, per transformació d’una llar d’in-
fants autoritzada de conformitat amb la le-
gislació anterior a la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu, 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; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; 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 no universitaris;
el Decret 353/2000, de 7 de novembre, pel
qual s’estableixen els requisits mínims de
determinats centres d’educació infantil, 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 docent
privat Santa Eulàlia, de Barcelona, per trans-
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formació de la llar d’infants del mateix nom
autoritzada de conformitat amb la legislació
anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, en els termes que s’especifiquen en
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 a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 10 de desembre de 2003

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

Antoni Llobet Mercadé
Delegat territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08050879.
Denominació: Santa Eulàlia.
Adreça: c. Plantada, 1-5.
Titular: Fundación Benéfica Maria Raventós.
NIF: G08424871.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat Santa Eulàlia per transformació de la
llar d’infants del mateix nom, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2003-04.

Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 4 unitats amb 48

llocs escolars.
Fins al moment de la implantació genera-

litzada de l’etapa de l’educació preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educa-
ció infantil de primer cicle.

(03.345.115)

RESOLUCIÓ ENS/4042/2003, de 10 de
desembre, per la qual s’autoritza la modifi-
cació de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Aura, de Reus.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Aura, en petició de
modificació de l’autorització d’obertura, per
ampliació d’una unitat d’educació preesco-
lar, 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; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; 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 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
Aura, per ampliació d’una unitat d’educa-
ció preescolar, 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 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.

Tarragona, 10 de desembre de 2003

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

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

COMARCA DEL BAIX CAMP

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Reus.
Localitat: Reus.
Núm. de codi: 43005820.
Denominació: Aura.
Adreça: ctra. de Tarragona a Reus, s/n.
Titular: Institución Familiar de Educación,
SA.
NIF: A08177933.

S’autoritza l’ampliació d’una unitat de
l’educació preescolar, amb capacitat per a
20 llocs escolars, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2003-2004.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’etapa de l’educació preescolar,
el centre impartirà el currículum del primer
cicle de l’educació infantil.

Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació preescolar, 4 unitats, amb ca-

pacitat per a 61 llocs escolars.
Educació infantil, 9 unitats, amb capaci-

tat per a 225 llocs escolars.
Educació primària:
12 unitats, amb capacitat per a 300 llocs

escolars.
Educación secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

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

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat de ci-
ències de la natura i de la salut, amb capa-
citat per a 70 llocs escolars, i 2 unitats de
la modalitat d’humanitats i ciències socials,
amb capacitat per a 70 llocs escolars.

(03.345.114)

RESOLUCIÓ ENS/4043/2003, de 10 de
desembre, de cessament d’activitats de la
llar d’infants María Cristina, de Barcelona.

Per la Resolució de 9 de gener de 2003
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants María Cristi-
na, de Barcelona, que es va haver de noti-
ficar mitjançant l’Edicte de 22 de maig de
2003 (DOGC núm. 3901, de 10.6.2003).

Atès que s’ha exhaurit el termini que per
a l’audiència a l’interessat preveu la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú, sense que s’ha-
gin presentat les al·legacions corresponents;

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats, i un cop com-
provat que la llar d’infants ha deixat de fun-
cionar durant un període de temps superior
a un curs acadèmic sense haver sol·licitat
el cessament d’activitats,

Resolc:

—1 El cessament d’ofici de les activitats
de la l lar d’ infants María Cr ist ina, de
Barcelona, ubicada al c. Rosés, 31, amb
núm. de codi 08049026, amb efectes a
partir de l’acabament del curs 2000-2001.

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

Barcelona, 10 de desembre de 2003

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

Antoni Llobet Mercadé
Delegat territorial de Barcelona I (ciutat)

(03.328.117)

RESOLUCIÓ ENS/4044/2003, de 9 de de-
sembre, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Santo Ángel, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent pr ivat Santo Ángel,  de
Barcelona, en petició d’autorització de tras-
llat, ampliació d’unitats i canvi de denomi-
nació, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

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; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; 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 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 per trasllat, ampliació d’uni-
tats i canvi de denominació del centre do-
cent privat Santo Ángel, de Barcelona, 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, 9 de desembre de 2003

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

Antoni Llobet Mercadé
Delegat territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08004781.
Denominació: Santo Ángel.
Adreça: pg. Sant Joan Bosco, 74.
Titular: Salesians.
NIF: Q0800036F.

S’autoritza el trasllat del centre al c. Rafael
Batlle, 7, amb efectes a partir de l’inici del
curs 2003-2004.

S’autoritza l’ampliació de 2 unitats amb
capacitat per a 70 llocs escolars de la
modalitat d’humanitats i ciències socials
dels ensenyaments de batxillerat, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2003-2004.

S’autoritza el canvi de denominació que
passa a ser Salesià Sant Àngel.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació secundària
Batxillerat: 6 unitats en la modalitat d’hu-

manitats i ciències socials amb capacitat per
a 210 llocs escolars i 4 unitats en la moda-
litat de ciències de la naturalesa i de la salut
amb capacitat per a 140 llocs escolars.

(03.328.124)

RESOLUCIÓ ENS/4045/2003, de 9 de de-
sembre, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Claret, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Claret, de Barcelona,
en petició d’autorització de l’ampliació d’uni-
tats del nivell d’educació infantil i modifica-
ció d’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; la Llei 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació;
el Reial decret 1004/1991, de 14 de juny,
pel qual s’estableixen els requisits mínims
dels centres que imparteixen ensenyaments
de règim general no universitaris, i el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’au-
torització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat

Claret, de Barcelona, per ampliació d’uni-
tats del nivell de l’educació infantil i modi-
ficació dels ensenyaments de batxillerat, 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, 9 de desembre de 2003

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

Antoni Llobet Mercadé
Delegat territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08010501.
Denominació: Claret.
Adreça: av. Sant Antoni M. Claret, 49 (xam-
frà c. Sicilia, 323-333).
Altres adreces: av. Sant Antoni M. Claret,
45 (xamfrà c. Nàpols, 346-350).
Titular: Claretians.
NIF: Q0800077J.

S’autoritza l’ampliació d’unitats del nivell
d’educació infantil amb 3 unitats amb ca-
pacitat per a 75 llocs escolars, amb efectes
a partir de l’inici del curs 2003-2004.

S’autoritza la reducció de la modalitat
d’arts dels ensenyaments de batxillerat, amb
2 unitats amb capacitat per a 70 llocs es-
colars, amb efectes a partir de la fi del curs
2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 12 unitats amb capaci-
tat per a 300 llocs escolars (situades a l’av.
Sant Antoni M. Claret, 45, xamfrà c. Nàpols,
346-350).

Educació primària: 18 unitats amb capa-
citat per a 450 llocs escolars (situades a l’av.
Sant Antoni M. Claret, 45, xamfrà c. Nàpols,
346-350).

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 12 uni-

tats amb capacitat per a 360 llocs escolars
(situades a l’av. Sant Antoni M. Claret, 49,
xamfrà c. Sicília, 323-333).

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars, 2 unitats de la modalitat
de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars i 2 unitats de
la modalitat de tecnologia amb capacitat per
a 70 llocs escolars (situades a l’av. Sant Antoni
M. Claret, 49, xamfrà c. Sicília, 323-333).

(03.328.120)
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RESOLUCIÓ ENS/4046/2003, d’1 de de-
sembre, per la qual es dóna publicitat a la
resolució de 24 de novembre de 2003, del
recurs de reposició interposat per la titula-
ritat del centre docent privat Cultura Pràc-
tica, de Terrassa, contra la Resolució ENS/
2015/2003, de 25 de juny.

Per la Resolució ENS/2015/2003, de 25
de juny (DOGC núm. 3918, de 4.7.2003),
es van resoldre de manera definitiva les sol·-
licituds de renovació i modificació dels con-
certs educatius de diversos centres docents
privats per als nivells postobligatoris, que
prèviament s’havien resolt provisionalment
per la Resolució ENS/1363/2003, de 12 de
maig (DOGC núm. 3885, de 16.5.2003).

D’acord amb l’annex 2 d’aquesta Reso-
lució es va atorgar al centre Cultura Pràcti-
ca, de Terrassa, amb codi 08030017, el
concert educatiu per a diverses unitats de
cicles formatius de grau mitjà i grau supe-
rior, alhora que se li denegava el concert per
a 1 unitat de cicle formatiu de grau mitjà de
gestió administrativa (CFPM 0201).

Contra aquesta Resolució, el centre Cul-
tura Pràctica va interposar un recurs de re-
posició, pel qual reclamava 1 unitat concer-
tada de cicle formatiu de grau mitjà de gestió
administrativa (CFPM 0201) que s’ha esti-
mat per la resolució de 24 de novembre de
2003.

Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
estableix que la concessió dels concerts
educatius s’ha de publicar al DOGC i a
proposta de la Direcció General de Centres
Docents,

Resolc:

—1 Donar publicitat a la resolució de 24
de novembre de 2003, per la qual s’estima
el recurs interposat pel centre docent privat
Cultura Pràctica, de Terrassa, amb codi
08030017, contra la Resolució ENS/2015/
2003, de 25 de juny, per la qual s’eleva a
definitiva la Resolució ENS/1363/2003, de
12 de maig, per la qual es resol amb caràc-
ter provisional la renovació dels concerts
educatius de diversos centres docents pri-
vats per als nivells postobligatoris.

En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’ator-
gar 1 unitat addicional de cicle formatiu de
grau mitjà de gestió administrativa (CFPM
0201).

—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.

Barcelona, 1 de desembre de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.351.103)

RESOLUCIÓ ENS/4047/2003, de 12 de de-
sembre, per la qual s’atribueix una nova
denominació específica a un col·legi d’edu-
cació infantil i primària de Salt.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent d’un col·le-
gi d’educació infantil i primària per atribuir-
li una nova denominació específica, es va
instruir l’expedient corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient es-
mentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 6 de l’annex del Decret
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir al col·legi d’educació infanti i pri-
mària Salt 5, de Salt, amb codi 17007919,
ubicat al c. de Pep Ventura, núm. 1, de Salt
(Gironès), la nova denominació específica
Mas Masó.

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 a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 12 de desembre de 2003

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

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(03.351.106)

RESOLUCIÓ ENS/4048/2003, de 12 de de-
sembre, per la qual s’atribueix una nova
denominació específica a un institut d’edu-
cació secundària de Roses.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent de l’institut
d’educació secundària per atribuir-li una
nova denominació específica, es va instruir
l’expedient corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient es-
mentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 5 de l’annex del Decret
199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundà-
ria i formació professional de grau superior,

Per tot això,

Resolc:

Atribuir a l’institut d’educació secundària
Roses II, de Roses, amb codi 17006851,
ubicat al carrer Ponent, s/n, de Roses (Alt
Empordà), la nova denominació específica
Illa de Rodes.

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 a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 12 de desembre de 2003

p.d. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(03.351.105)

RESOLUCIÓ ENS/4049/2003, de 19 de
desembre, per la qual es disposa el trasllat
de domicili de diversos centres públics
d’educació secundària.

Determinats centres públics d’educació
secundària de la Delegació Territorial de
Girona estan ubicats en edificis provisionals.

Atès que per raó d’espai convé traslladar
aquests centres, ja que es disposa d’edifi-
cis més adequats a la finalitat docent,
d’acord amb els informes emesos per la
Delegació Territorial d’Ensenyament corres-
ponent,
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Resolc:

Traslladar els centres públics d’educació
secundàr ia que es detal len a l ’annex
d’aquesta disposició als nous edificis que
s’indica, amb efectes acadèmics i adminis-
tratius des de l’inici del curs escolar escolar
2003-2004.

La Delegació Territorial de Girona pren-
drà les mesures necessàries per a l’execu-
ció del que disposa aquesta Resolució.

Barcelona, 19 de desembre de 2003

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Comarca: el Pla de l’Estany
Municipi: Banyoles.
Denominació: IES Pla de l’Estany.
Codi de centre: 17006666.
Ubicació actual: pg. Mas Riera, s/n.
Nova ubicació: c. de Josep Ponsatí, 33.

Comarca: Gironès
Municipi: Llagostera.
Denominació: IES de Llagostera.
Codi de centre: 17006757.
Ubicació actual: Urb. Can Gotarra, s/n.
Nova ubicació: av. del Gironès, 51.

Comarca: la Selva
Municipi: Lloret de Mar.
Denominació: IES Rocagrossa.
Codi de centre: 17006770.
Ubicació actual: pl. Mossèn Pere Torrent, s/n.
Nova ubicació: c. de Rosa Sensat, 1-11.

Comarca: l’Alt Empordà
Municipi: Roses.
Denominació: IES Roses II.
Codi de centre: 17006851.
Ubicació actual: c. Ponent, s/n.
Nova ubicació: ctra. de les Arenes, s/n.

(03.337.100)

DECRET 63/2004, de 13 de gener, de ces-
sament i nomenament de membres del
Consell Escolar de Catalunya del Departa-
ment d’Ensenyament.

D’acord amb el que estableixen els arti-
cles 4.1.I) i 6 de la Llei 25/1985, de 10 de
desembre, dels consells escolars, a sol·-
licitud de l’Administració educativa, cal pro-
cedir al cessament i nomenament de diver-
sos membres del  Consel l  Escolar  de
Catalunya del Departament d’Ensenyament.

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

Decreto:

Article 1
Cessen com a membres del Consell Es-

colar de Catalunya, en representació del

sector Administració educativa, les perso-
nes que s’esmenten tot seguit i se’ls agra-
eixen els serveis prestats:

Carles Bailo i Mompart.
Jordi Blanch i Huguet.
Antoni Llobet Mercadé.
Tomàs de San Cristòbal i Claver.

Article 2
Es nomenen les persones que s’esmen-

ten tot seguit membres del Consell Escolar
de Catalunya, en representació del sector
Administració Educativa, amb les obligaci-
ons i els drets inherents al càrrec:

Eugenio Garcia Alegre, amb efectes fins
a l’1 de gener de 2008.

Pepita Corominas Baulenas, amb efectes
fins a l’1 de gener de 2008.

Maria Serrahima Sugrañes, amb efectes
fins a l’1 de gener de 2008.

Jesús Viñas Cirera, amb efectes fins a l’1
de maig de 2005.

Barcelona, 13 de gener de 2004

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament

(04.009.048)

RESOLUCIÓ ENS/4061/2003, de 30 de de-
sembre, de cessament del senyor Francis-
co Ferrer i Celma com a delegat territorial
de les Terres de l’Ebre del Departament
d’Ensenyament.

Atès que per Resolució ENS/473/2003,
de 21 de febrer (DOGC núm. 3838, de
7.3.2003) el senyor Francisco Ferrer i Cel-
ma fou nomenat delegat territorial de les
Terres de l’Ebre del Departament d’Ensenya-
ment, d’acord amb la corresponent convo-
catòria pública de lliure designació;

Atès el que preveuen el Decret legisla-
t iu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un Text únic dels
preceptes de determinats textos legals
vigents a Catalunya en matèria de funció
pública, i el Decret 123/1997, de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament ge-
neral de provisió de llocs de treball i pro-
moció professional dels funcionaris de
l ’Admin is t rac ió  de  la  Genera l i ta t  de
Catalunya, en relació amb el cessament
discrecional dels funcionaris nomenats pel
sistema de lliure designació;

En ús de les atribucions conferides per
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya,

Resolc:

El senyor Francisco Ferrer i Celma cessa
com a delegat territorial de les Terres de
l’Ebre del Departament d’Ensenyament,
amb efectes de 31 de desembre de 2003.

Barcelona, 30 de desembre de 2003

Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament

(04.008.042)

RESOLUCIÓ ENS/4062/2003, de 30 de
desembre, de cessament del senyor Jordi
Basiana i Obradors com a delegat territorial
del Vallès Occidental del Departament d’En-
senyament.

Atès que per Resolució de 16 de maig de
2001 (DOGC núm. 3395, de 24.5.2001) el
senyor Jordi Basiana i Obradors fou nome-
nat delegat territorial del Vallès Occidental
del Departament d’Ensenyament, d’acord
amb la convocatòria pública de lliure desig-
nació corresponent;

Atès el que es preveu en el Decret legis-
latiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic dels pre-
ceptes de determinats textos legals vigents
a Catalunya en matèria de funció pública, i
en el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament general de pro-
visió de llocs de treball i promoció professi-
onal dels funcionaris de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, en relació al
cessament discrecional dels funcionaris no-
menats pel sistema de lliure designació;

En ús de les atribucions conferides per
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,

Resolc:

El senyor Jordi Basiana i Obradors cessa
com a delegat territorial del Vallès Occiden-
tal del Departament d’Ensenyament, amb
efectes de 31 de desembre de 2003.

Barcelona, 30 de desembre de 2003

Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament

(04.008.043)

RESOLUCIÓ ENS/4063/2003, de 30 de
desembre, de cessament del senyor Fran-
cisco Varas Arriba com a subdirector gene-
ral de la Inspecció de Serveis del Departa-
ment d’Ensenyament.

Atès que per la Resolució ENS/1088/
2002, de 23 d’abril (DOGC núm. 3627, de
2.5.2002), el senyor Francisco Varas Arriba
fou nomenat subdirector general de la Ins-
pecció de Serveis del Departament d’Ense-
nyament, d’acord amb la corresponent
convocatòria pública de lliure designació;

Atès el que es preveuen el Decret legis-
latiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic dels pre-
ceptes de determinats textos legals vigents
a Catalunya en matèria de funció pública, i
el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual
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s’aprova el Reglament general de provisió
de llocs de treball i promoció professional
dels funcionaris de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya, en relació amb el
cessament discrecional dels funcionaris
nomenats pel sistema de lliure designació;

En ús de les atribucions conferides per
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,

Resolc:

El senyor Francisco Varas Arriba cessa
com a subdirector general de la Inspecció
de Serveis del Departament d’Ensenyament,
amb efectes de 31 de desembre de 2003.

Barcelona, 30 de desembre de 2003

Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament

(04.008.041)

RESOLUCIÓ ENS/4064/2003, de 30 de
desembre, de cessament de la senyora
Maria Aurora Danès i Valeri com a delegada
territorial de Barcelona II (comarques) del
Departament d’Ensenyament.

Atès que per Resolució de 16 de maig de
2001 (DOGC núm. 3395, de 24.5.2001) la
senyora Maria Aurora Danès i Valeri fou
nomenada delegada territorial de Barcelona
II (comarques) del Departament d’Ensenya-
ment, d’acord amb la corresponent convo-
catòria pública de lliure designació;

Atès el que preveuen el Decret legislatiu
1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova
la refosa en un Text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Ca-
talunya en matèria de funció pública, i el
Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament general de provisió
de llocs de treball i promoció professional
dels funcionaris de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya, en relació amb el
cessament discrecional dels funcionaris no-
menats pel sistema de lliure designació;

En ús de les atribucions conferides per
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,

Resolc:

La senyora Maria Aurora Danès i Valeri
cessa com a delegada territorial de Bar-
celona II (comarques) del Departament d’En-
senyament, amb efectes de 31 de desem-
bre de 2003.

Barcelona, 30 de desembre de 2003

Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament

(04.008.045)

RESOLUCIÓ ENS/4065/2003, de 30 de de-
sembre, de cessament de la senyora M.
Rosa Màndoli i Tost com a subdirectora
general de Gestió Econòmica i Regim Inte-
rior del Departament d’Ensenyament.

Atès que per la Resolució d’1 d’octubre
de 1990 (DOGC núm. 1378, de 10.12.1990)
la senyora M. Rosa Màndoli i Tost fou no-
menada subdirectora general de Gestió Eco-
nòmica i Règim Interior del Departament
d’Ensenyament, d’acord amb la correspo-
nent convocatòria pública de lliure designa-
ció;

Atès el que es preveuen el Decret legis-
latiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic dels pre-
ceptes de determinats textos legals vigents
a Catalunya en matèria de funció pública,
modificat per la Llei 25/1998, de 31 de
desembre, de mesures administratives, fis-
cals i d’adaptació a l’euro, i el Decret 123/
1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament general de provisió de llocs de
treball i promoció professional dels funcio-
naris de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, en relació amb el cessament dis-
crecional dels funcionaris nomenats pel sis-
tema de lliure designació;

En ús de les atribucions conferides per
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,

Resolc:

La senyora M. Rosa Màndoli i Tost cessa
com a subdirectora general de Gestió Eco-
nòmica i Règim Interior del Departament
d’Ensenyament, amb efectes de 31 de de-
sembre de 2003.

Barcelona, 30 de desembre de 2003

Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament

(04.008.047)

RESOLUCIÓ ENS/4066/2003, de 30 de de-
sembre, de cessament del senyor Pedro
Álvarez i Puyol com a gerent del Complex
Educatiu de Tarragona del Departament
d’Ensenyament.

Atès que per Resolució de 16 de no-
vembre de 1998 (DOGC núm. 2775, de
27.11.1998) el senyor Pedro Álvarez i Puyol
fou nomenat gerent del Complex Educatiu
de Tarragona del Departament d’Ensenya-
ment, d’acord amb la convocatòria pública
de lliure designació corresponent;

Atès el que es preveu en el Decret legis-
latiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un Text únic dels pre-
ceptes de determinats textos legals vigents
a Catalunya en matèria de funció pública, i
en el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament general de pro-
visió de llocs de treball i promoció professi-
onal dels funcionaris de l’Administració de

la Generalitat de Catalunya, en relació al
cessament discrecional dels funcionaris no-
menats pel sistema de lliure designació;

En ús de les atribucions conferides per
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,

Resolc:

El senyor Pedro Álvarez i Puyol cessa com
a gerent del Complex Educatiu de Tarragona
del Departament d’Ensenyament, amb efec-
tes de 31 de desembre de 2003.

Barcelona, 30 de desembre de 2003

Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament

(04.008.040)

RESOLUCIÓ ENS/4067/2003, de 30 de
desembre, de cessament del senyor Ramon
Alturo i Lloan com a delegat territorial de
Lleida del Departament d’Ensenyament.

Atès que per Resolució de 16 de maig de
2001 (DOGC núm. 3395, de 24.5.2001) el
senyor Ramon Alturo i Lloan fou nomenat
delegat territorial de Lleida del Departament
d’Ensenyament, d’acord amb la correspo-
nent convocatòria pública de lliure designa-
ció;

Atès el que es preveu en el Decret legis-
latiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic dels pre-
ceptes de determinats textos legals vigents
a Catalunya en matèria de funció pública, i
en el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament general de pro-
visió de llocs de treball i promoció professi-
onal dels funcionaris de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, en relació al
cessament discrecional dels funcionaris no-
menats pel sistema de lliure designació;

En ús de les atribucions conferides per
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,

Resolc:

El senyor Ramon Alturo i Lloan cessa com
a delegat territorial de Lleida del Departa-
ment d’Ensenyament, amb efectes de 31 de
desembre de 2003.

Barcelona, 30 de desembre de 2003

Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament

(04.008.039)

RESOLUCIÓ ENS/4068/2003, de 30 de
desembre, de cessament del senyor Xavier
Bages i Llaserra com a delegat territorial de
Tarragona del Departament d’Ensenyament.
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Atès que per Resolució de 16 de maig de
2001 (DOGC núm. 3395, de 24.5.2001) el
senyor Xavier Bages i Llaserra fou nomenat
delegat territorial de Tarragona del Depar-
tament d’Ensenyament, d’acord amb la cor-
responent convocatòria pública de lliure
designació;

Atès el que preveuen el Decret legislatiu
1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova
la refosa en un Text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Ca-
talunya en matèria de funció pública, i el
Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament general de provisió
de llocs de treball i promoció professional
dels funcionaris de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya, en relació amb el
cessament discrecional dels funcionaris no-
menats pel sistema de lliure designació;

En ús de les atribucions conferides per
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,

Resolc:

El senyor Xavier Bages i Llaserra cessa
com a delegat territorial de Tarragona del
Departament d’Ensenyament, amb efectes
de 31 de desembre de 2003.

Barcelona, 30 de desembre de 2003

Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament

(04.008.038)

RESOLUCIÓ ENS/4069/2003, de 31 de
desembre, de cessament del senyor Tomàs
de San Cristóbal i Claver com a subdirector
general de la Inspecció d’Ensenyament del
Departament d’Ensenyament.

Atès que per la Resolució de 8 de maig
de 1998 (DOGC núm. 2649, de 28.5.1998)
el senyor Tomàs de San Cristóbal i Claver
fou nomenat subdirector general de la Ins-
pecció d’Ensenyament del Departament
d’Ensenyament, d’acord amb la correspo-
nent convocatòria pública de lliure designa-
ció;

Atès el que es preveuen el Decret legis-
latiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic dels pre-
ceptes de determinats textos legals vigents
a Catalunya en matèria de funció pública, i
el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament general de provisió
de llocs de treball i promoció professional
dels funcionaris de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya, en relació amb el
cessament discrecional dels funcionaris
nomenats pel sistema de lliure designació;

En ús de les atribucions que em confe-
reix 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,

Resolc:

El senyor Tomàs de San Cristóbal i Cla-
ver cessa com a subdirector general de la
Inspecció d’Ensenyament del Departament
d’Ensenyament, amb efectes d’1 de gener
de 2004.

Barcelona, 31 de desembre de 2003

Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament

(04.009.016)

RESOLUCIÓ ENS/19/2004, de 9 de gener,
de cessament i nomenament dels presidents
de diversos consells escolars territorials.

D’acord amb el que estableix el Decret
184/1988, d’11 de juliol, sobre la composi-
ció i la constitució dels consells escolars
territorials, formen part d’aquests consells
escolars els delegats territorials respectius.

L’article 11 de la Llei 25/1985, de 10 de
desembre, dels consells escolars, estableix
que els presidents dels consells escolars
territorials són nomenats d’entre els seus
membres pel conseller d’Ensenyament.

Per tot això,

Resolc:

Article 1
Cessen com a presidents/es dels consells

escolars territorials que tot seguit s’indiquen,
les persones següents:

M. Aurora Danés i Valeri, presidenta del
Consell Escolar Territorial de Barcelona II
(comarques).

Jordi Basiana i Obradors, president del
Consell Escolar Territorial del Vallès Occiden-
tal.

Ramon Alturo i Lloan, president del Con-
sell Escolar Territorial de Lleida.

Xavier Bagés i Llasera, president del Con-
sell Escolar Territorial de Tarragona.

Francesc Ferré i Celma, president del
Consell Escolar Territorial de les Terres de
l’Ebre.

Article 2
Es nomenen presidents dels consells es-

colars territorials que tot seguit s’indiquen,
les persones següents:

Jordi Roca Armengol, president del Con-
sell Escolar Territorial de Barcelona II (co-
marques).

Eduard Galceran Canals, president del Con-
sell Escolar Territorial del Vallès Occidental.

Andreu Carles Vega i Castellví, president
del Consell Escolar Territorial de Lleida.

Josep Maria Pallàs Guasch, president del
Consell Escolar Territorial de Tarragona.

Francesc Xavier Vega i Castellví, president
del Consell Escolar Territorial de les Terres
de l’Ebre.

Barcelona, 9 de gener de 2004

Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament

(04.009.019)

ORDRE ENS/3/2004, de 8 de gener, de mo-
dificació de l’Ordre ENS/286/2002, de 24
de juliol, per la qual es fan públics els mo-
dels de documents administratius per a la
formalització dels concerts educatius a par-
tir del curs 2002-2003.

D’acord amb el que disposa l’article 11
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, el conseller d’Ensenya-
ment ha d’aprovar el text dels documents
administratius en els quals s’han de forma-
litzar els esmentats concerts educatius.

Per l’Ordre ENS/286/2002, de 24 de ju-
liol (DOGC núm. 3692, de 5.8.2002), es van
fer públics els models de documents admi-
nistratius per a la formalització dels concerts
educatius a partir del curs 2002-2003.

Per tal d’adequar el contingut dels docu-
ments administratius dels concerts educa-
tius a la Llei orgànica 10/2002, de 23 de
desembre, de qualitat de l’educació, cal
procedir a modificar l’Ordre esmentada.

En conseqüència, a proposta de la Direc-
ció General de Centres Docents,

Ordeno:

Es modifiquen els models de documents
administratius per a la formalització dels
concerts educatius continguts a l’annex 1
de l’Ordre ENS/286/2002, de 24 de juliol,
segons s’especifica a l’annex d’aquesta
Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix
dia de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 8 de gener de 2004

Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Model de document administratiu per a la
formalització del concert educatiu de règim
general per a la prestació del servei públic
de l’educació corresponent a ensenyaments
bàsics en centres docents privats per a un
període de quatre anys

(Localitat i data).

Reunits:
Pel Departament d’Ensenyament:
El senyor/La senyora (nom i cognoms),

delegat/ada territorial de (zona), en ús de
les atribucions que li confereix l’article 11
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius;

Pel centre docent (denominació):
El senyor/La senyora (nom i cognoms), en

qualitat de titular del centre/representant le-
gal de l’entitat titular del centre, les dades
del qual es detallen a l’annex 1 d’aquest
document,

Exposen:
1. El centre docent esmentat ha estat in-

clòs en la Resolució de (data), per la qual
s’aprova la relació de centres amb els quals



31

Núm. 987

s’estableixen concerts educatius, en aplica-
ció del que disposen la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educa-
ció; la Llei orgànica 9/1995, de 20 de no-
vembre, de la participació, l’avaluació i el
govern dels centres docents; la Llei orgàni-
ca 10/2002, de 23 de desembre, de quali-
tat de l’educació; el Decret 56/1993, de 23
de febrer, sobre concerts educatius; el Re-
ial decret 2377/1985, de 18 de desembre,
pel qual s’aprova el Reglament de normes
bàsiques sobre concerts educatius, modifi-
cat pel Reial decret 139/1989, de 10 de
febrer, i la resta de normativa aplicable.

2. El titular del centre/representant legal
de l’entitat titular del centre declara que
aquest reuneix els requisits previstos a les
disposicions esmentades al punt anterior, i
també els que estableix la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística.

Ambdues parts es reconeixen les condi-
cions necessàries per a la formalització
d’aquest concert per a la prestació del ser-
vei d’interès públic de l’educació en condi-
cions de gratuïtat, de conformitat amb les
clàusules següents:

1. Constitueix l’objecte d’aquest concert
la prestació del servei d’interès públic de
l’educació, en els termes que preveu la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació, i les altres disposicions aplica-
bles pel centre docent signatari i per als
ensenyaments i les unitats que es relacio-
nen a l’annex 1 d’aquest concert. En con-
seqüència, aquest centre docent assumeix
les obligacions derivades del concert edu-
catiu en els termes establerts en les dispo-
sicions esmentades i en aquest document.

2.1 Com a contraprestació econòmica
per la realització del servei d’interès públic
esmentat, el Departament d’Ensenyament
s’obliga a l’assignació de fons públics
d’acord amb el que assenyala l’article 18
del Decret 56/1993, en relació amb els ar-
ticles 12, 13 i 34 del Reial decret 2377/1985.

2.2 La contraprestació indicada s’apli-
carà d’acord amb el que estableix la regu-
lació bàsica sobre concerts educatius i el
que recull l’article 15.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius.

2.3 El Departament d’Ensenyament farà
efectiva aquesta contraprestació mitjançant:

a) El pagament mensual de les retribuci-
ons del personal docent i la cotització de
les quotes a la Seguretat Social, d’acord
amb les normes que regeixen el sistema de
pagament delegat, i la liquidació de les re-
tencions a compte de l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques, tot això, com a
pagament delegat i en nom de la titularitat
del centre, sense que impliqui cap relació
laboral entre el Departament d’Ensenyament
i el personal docent esmentat.

b) La transferència mensual al titular del
centre o persona legítimament habilitada, de
la quantitat corresponent al concepte altres
despeses de l’article 15.3 del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, i, en cas que es fixi
un percentatge alçat, al concepte de subs-
titucions inclòs en el mateix article.

2.4 La concreció de les quantitats dels
conceptes expressats en l’apartat 2.2 an-

terior, en què es fracciona l’import anual de
la contraprestació econòmica, es fixarà anu-
alment per mitjà d’una Resolució del con-
seller d’Ensenyament.

3. El centre se sotmet al control financer
de la Intervenció General de la Generalitat
de Catalunya i s’obliga a la justificació de
les seves despeses davant el Departament
d’Ensenyament, mitjançant aportació, a la
finalització de cada curs escolar, de la cer-
tif icació de l’acord del consell escolar
d’aprovació dels comptes, de conformitat
amb el que estableix l’article 25 del Decret
56/1993.

4. El titular del centre s’obliga a impartir
els ensenyaments objecte d’aquest concert
tal com s’indica tot seguit:

4.1 De manera totalment gratuïta, sen-
se percebre cap concepte que directament
o indirectament, suposi una contrapartida
econòmica per la realització d’aquests en-
senyaments.

4.2 D’acord amb la normativa que re-
gula els diferents currículums i el seu des-
plegament a Catalunya.

Les activitats complementàries que, si es-
cau, es realitzin al centre, prèviament apro-
vades pel consell escolar, no podran tenir
caràcter lucratiu i, s’adequaran al que dis-
posen l’article 17 del Decret 56/1993, l’ar-
ticle 15 del Reial decret 2377/1985 i a la
Llei 9/1995, de 20 de novembre, de la par-
ticipació, l’avaluació i el govern dels cen-
tres docents.

Aquestes activitats es detallaran, amb els
imports i les quotes autoritzats correspo-
nents al primer curs de vigència del present
concert, en un document que s’hi adjunta-
rà com a annex 2 a aquest document, i que
en formarà part integrant. Qualsevol varia-
ció que faci referència a les esmentades
quotes haurà de ser autoritzada per les de-
legacions territorials i es formalitzarà en un
document que s’annexarà d’igual manera a
aquest document.

5. El titular del centre s’obliga a mantenir
en funcionament un nombre total d’unitats
escolars igual al d’unitats concertades per
a cada nivell o etapa, i a tenir com a mínim
una relació mitjana alumnes/professor per
unitat escolar no inferior a la que determini
per a cada zona el Departament d’Ensenya-
ment.

La possible disminució d’aquesta relació
mitjana, i del nombre d’unitats en funciona-
ment, comportarà la disminució del nombre
d’unitats concertades, o la possible rescis-
sió d’aquest concert, si escau, en el supò-
sit que el titular incompleixi les obligacions
que estableix l’article 30 del Decret 56/1993,
en relació amb l’article 16 del Reial decret
2377/1985.

Per posar en funcionament noves unitats
del nivell o etapa objecte d’aquest concert
caldrà que prèviament hagin estat autorit-
zades, segons el Decret 55/1994, de 8 de
març , sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats i incloses en les
previsions de l’article 31 del Decret 56/1993.

6. L’admissió d’alumnes en el centre
s’ajustarà al que estableix la disposició
addicional cinquena de la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació i a la normativa de desenvolupa-

ment aprovada pel Departament d’Ensenya-
ment.

7. El titular del centre s’obliga a consti-
tuir i mantenir els òrgans de govern que pre-
veuen els articles 54 de la Llei orgànica
reguladora del dret a l’educació, modificat
per la Llei orgànica 9/1995, de 20 de no-
vembre, de la participació, l’avaluació i el
govern dels centres docents, i per la Llei
orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de
qualitat de l’educació, 26 del Reial decret
2377/1985 i 12 del Decret 56/1993 i el
Decret 110/1997, de 29 d’abril.

Aquests òrgans seran constituïts, es re-
novaran i exerciran les seves competències
segons la normativa d’aplicació.

8. El titular del centre s’obliga a complir
les disposicions que, com la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística i les apro-
vades sobre ensenyament del català i en
català pel Departament d’Ensenyament,
siguin d’aplicació als centres docents de
Catalunya.

9. La provisió de les vacants i els acomi-
adaments de personal que es produeixin en
el centre es realitzaran d’acord amb el que
preveuen l’article 60 de la Llei orgànica re-
guladora del dret a l’educació, modificat per
la Llei orgànica 9/1995, de 20 de novem-
bre, de la participació, l’avaluació i el go-
vern dels centres docents, l’article 26.3 del
Reial decret 2377/1985 i l’article 27 del De-
cret 56/1993.

10. El titular haurà de fer constar a la do-
cumentació i a la publicitat del centre la seva
condició de concertat i, així mateix, s’obli-
ga a donar-la a conèixer als membres de la
comunitat escolar.

11. El titular del centre adoptarà les mesu-
res necessàries per portar a terme l’execució
del concert d’acord amb els articles 35 a 38
i 40 del Reial decret 2377/1985 i 19 a 27 del
Decret 56/1993.

12. El titular haurà de donar a conèixer
als membres de la comunitat escolar del
centre i a l’Administració educativa el ca-
ràcter propi del centre, en el cas que el tin-
gui.

13. D’acord amb l’article 4 del Decret 56/
1993, en relació a l’article 6 del Reial decret
2377/1985, el present concert tindrà una
durada de quatre anys, comptats a partir
de l’1 de setembre de (any).

14. La renovació i modificació d’aquest
concert s’efectuarà d’acord amb els articles
28 a 37 del Decret 56/1993, en relació amb
els articles 42 a 46 del Reial decret 2377/1985.

15. Les causes i el procediment per a
l’extinció d’aquest concert s’estableixen als
articles 38 a 48 del Decret 56/1993, en
relació amb els articles 47 a 58 del Reial
decret 2377/1985.

16. Les qüestions de litigi que se susci-
tin en la interpretació i l’execució dels con-
certs, sens perjudici del que disposa l’arti-
cle 61 de la Llei orgànica 8/1985, modificat
per la Llei orgànica 9/1995, de 20 de no-
vembre, de la participació, l’avaluació i el
govern dels centres docents, seran resol-
tes pel conseller d’Ensenyament. Aquestes
resolucions seran definitives en via adminis-
trativa i es podrà interposar recurs conten-
ciós administratiu, d’acord amb la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.
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Clàusula addicional. Aquest concert edu-
catiu i les autoritzacions de les activitats
complementàries que es puguin acordar en
aplicació seva s’inscriuran al Registre de
centres docents.

I perquè així consti, en prova de confor-
mitat i acceptació, signen per triplicat, a la
localitat i data ut supra,

Pel Departament d’Ensenyament, el de-
legat/la delegada territorial (zona).

Pel centre docent (indiqueu-ho).

Annex 1: dades del centre

Codi:
Denominació:
Municipi:
Unitats concertades per al nivell (especifi-
queu-ho)
Nombre d’unitats per cursos.

Annex 2: activitats complementàries

Curs.
Codi i denominació.
Cost, preu estimat alumne/mes.
Descripció de l’activitat.

Model de document administratiu per a la
formalització del concert educatiu de règim
singular per a la prestació del servei públic
de l’educació corresponent a ensenyaments
no obligatoris (educació infantil i cicles for-
matius de grau mitjà) en centres docents
privats per a un període de quatre anys.

(Localitat i data).

Reunits:
Pel Departament d’Ensenyament:
El senyor/La senyora (nom i cognoms), de-

legat/ada territorial de (zona), en ús de les
atribucions que li confereix l’article 11 del
Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre con-
certs educatius;

Pel centre docent (denominació):
El senyor/La senyora (nom i cognoms), en

qualitat de titular del centre/representant le-
gal de l’entitat titular del centre, les dades
del qual es detallen a l’annex 1 d’aquest
document,

Exposen:

—1 El centre docent esmentat ha estat in-
clòs en la Resolució de (data), per la qual
s’aprova la relació de centres amb els quals
s’estableixen concerts educatius, en aplica-
ció del que disposen la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educa-
ció; la Llei orgànica 9/1995, de 20 de no-
vembre, de la participació, l’avaluació i el
govern dels centres docents; la Llei orgàni-
ca 10/2002, de 23 de desembre, de quali-
tat de l’educació; el Decret 56/1993, de 23
de febrer, sobre concerts educatius; el Re-
ial decret 2377/1985, de 18 de desembre,
pel qual s’aprova el Reglament de normes
bàsiques sobre concerts educatius, modifi-
cat pel Reial decret 139/1989, de 10 de
febrer, i la resta de normativa aplicable.

—2 El titular del centre/representant legal
de l’entitat titular del centre declara que
aquest reuneix els requisits que preveuen
les disposicions esmentades al punt anteri-
or, i també els que estableix la Llei 1/1998,
de 7 de gener, de política lingüística.

Ambdues parts es reconeixen les condi-
cions necessàries per a la formalització
d’aquest concert per a la prestació del ser-
vei d’interès públic de l’educació en condi-
cions de gratuïtat, de conformitat amb les
clàusules següents:

1. Constitueix l’objecte d’aquest concert
la prestació del servei d’interès públic de
l’educació, en els termes previstos a la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació, a la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació i les altres disposicions aplica-
bles, pel centre docent signatari i per als
ensenyaments i les unitats que es relacio-
nen a l’annex 1 d’aquest concert. En con-
seqüència, aquest centre docent assumeix
les obligacions derivades del concert edu-
catiu en els termes establerts en les dispo-
sicions esmentades i en aquest document.

2.1 Com a contraprestació econòmica
per la realització del servei d’interès públic
esmentat, el Departament d’Ensenyament
s’obliga a l’assignació de fons públics
d’acord amb el que assenyala l’article 18 del
Decret 56/1993, en relació amb els articles
12, 13 i 34 i la disposició addicional 6 del
Reial decret 2377/1985.

2.2 La contraprestació indicada s’apli-
carà d’acord amb el que estableix la regu-
lació bàsica sobre concerts educatius i el
que recull l’article 15.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius.

2.3 El Departament d’Ensenyament farà
efectiva aquesta contraprestació mitjançant:

a) El pagament mensual de les retribuci-
ons del personal docent i la cotització de
les quotes a la Seguretat Social, d’acord
amb les normes que regeixen el sistema de
pagament delegat, i la liquidació de les re-
tencions a compte de l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques, tot això, com a
pagament delegat i en nom de la titularitat
del centre, sense que impliqui cap relació
laboral entre el Departament d’Ensenyament
i el personal docent esmentat.

b) La transferència mensual al titular del
centre o persona legítimament habilitada, de
la quantitat corresponent al concepte altres
despeses de l’article 15.3 del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, i, en cas que es fixi
un percentatge alçat, al concepte de subs-
titucions inclòs en el mateix article.

2.4 La concreció de les quantitats dels
conceptes expressats en l’apartat 2.2 an-
terior, en què es fracciona l’import anual de
la contraprestació econòmica, es fixarà anu-
alment per mitjà d’una Resolució del con-
seller d’Ensenyament.

3. El centre se sotmet al control financer
de la Intervenció General de la Generalitat
de Catalunya i s’obliga a la justificació de
les seves despeses davant el Departament
d’Ensenyament, mitjançant aportació, a la
finalització de cada curs escolar, de la cer-
tif icació de l’acord del consell escolar
d’aprovació dels comptes, de conformitat
amb el que estableix l’article 25 del Decret
56/1993.

4. El titular del centre s’obliga a impartir
els ensenyaments objecte d’aquest concert
tal com s’indica tot seguit:

4.1 De manera totalment gratuïta, sen-
se percebre cap concepte que directament
o indirectament, suposi una contrapartida

econòmica per la realització d’aquests en-
senyaments.

4.2 D’acord amb la normativa que re-
gula els diferents currículums i el seu des-
plegament a Catalunya.

Les activitats complementàries que, si es-
cau, es realitzin al centre, prèviament apro-
vades pel consell escolar, no podran tenir
caràcter lucratiu i, s’adequaran al que dis-
posen l’article 17 del Decret 56/1993, l’ar-
ticle 15 del Reial decret 2377/1985 i a la
Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre,
de la participació, l’avaluació i el govern dels
centres docents.

Aquestes activitats es detallaran, amb els
imports i les quotes autoritzats correspo-
nents al primer curs de vigència del present
concert, en un document que s’hi adjunta-
rà com a annex 2 a aquest document, i que
en formarà part integrant. Qualsevol varia-
ció que faci referència a les esmentades
quotes haurà de ser autoritzada per les de-
legacions territorials i es formalitzarà en un
document que s’annexarà d’igual manera a
aquest document.

5. El titular del centre s’obliga a mantenir
en funcionament un nombre total d’unitats
escolars igual al d’unitats concertades per a
cada nivell, i a tenir com a mínim una relació
mitjana alumnes/professor per unitat esco-
lar no inferior a la que determini per a cada
zona el Departament d’Ensenyament.

La possible disminució d’aquesta relació
mitjana, i del nombre d’unitats en funciona-
ment, comportarà la disminució del nombre
d’unitats concertades, o la possible rescis-
sió d’aquest concert, si escau, en el supò-
sit que el titular incompleixi les obligacions
que estableix l’article 30 del Decret 56/1993,
en relació amb l’article 16 del Reial decret
2377/1985.

Per posar en funcionament noves unitats
del nivell o la modalitat objecte d’aquest
concert caldrà que prèviament hagin estat
autoritzades, segons el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i incloses en les pre-
visions de l’article 31 del Decret 56/1993.

6. L’admissió d’alumnes en el centre
s’ajustarà al que estableix la disposició ad-
dicional cinquena de la Llei orgànica 10/2002,
de 23 de desembre, de qualitat de l’educa-
ció i a la normativa de desenvolupament
aprovada pel Departament d’Ensenyament.

7. El titular del centre s’obliga a consti-
tuir i mantenir els òrgans de govern que pre-
veuen els articles 54 de la Llei orgànica
reguladora del dret a l’educació, modificat
per la Llei orgànica 9/1995, de 20 de no-
vembre, de la participació, l’avaluació i el
govern dels centres docents, i per la Llei
orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de
qualitat de l’educació, 26 del Reial decret
2377/1985 i 12 del Decret 56/1993 i el
Decret 110/1997, de 29 d’abril.

Aquests òrgans seran constituïts, es re-
novaran i exerciran les seves competències
segons la normativa d’aplicació.

8. El titular del centre s’obliga a complir
les disposicions que, com la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística i les apro-
vades sobre ensenyament del català i en
català pel Departament d’Ensenyament,
siguin d’aplicació als centres docents de
Catalunya.



33

Núm. 987

9. La provisió de les vacants i els acomi-
adaments de personal que es produeixin en
el centre es realitzaran d’acord amb el que
preveuen l’article 60 de la Llei orgànica re-
guladora del dret a l’educació, modificat per
la Llei orgànica 9/1995, de 20 de novem-
bre, de la participació, l’avaluació i el go-
vern dels centres docents, l’article 26.3 del
Reial decret 2377/1985 i l’article 27 del De-
cret 56/1993.

10. El titular haurà de fer constar a la do-
cumentació i a la publicitat del centre la seva
condició de concertat i, així mateix, s’obli-
ga a donar-la a conèixer als membres de la
comunitat escolar.

11. El titular del centre adoptarà les mesu-
res necessàries per portar a terme l’execució
del concert d’acord amb els articles 35 a 38
i 40 del Reial decret 2377/1985 i 19 a 27 del
Decret 56/1993.

12. El titular haurà de donar a conèixer
als membres de la comunitat escolar del
centre i a l’Administració educativa el ca-
ràcter propi del centre, en el cas que el tin-
gui.

13. D’acord amb l’article 4 del Decret 56/
1993, en relació a l’article 6 del Reial decret
2377/1985, el present concert tindrà una
durada de quatre anys, comptats a partir
de l’1 de setembre de (any).

14. La renovació i modificació d’aquest
concert s’efectuaran d’acord amb els arti-
cles 28 a 37 del Decret 56/1993, en relació
amb els articles 42 a 46 del Reial decret
2377/1985.

15. Les causes i el procediment per a
l’extinció d’aquest concert s’estableixen als
articles 38 a 48 del Decret 56/1993, en
relació amb els articles 47 a 58 del Reial
decret 2377/1985.

16. Les qüestions de litigi que se susci-
tin en la interpretació i l’execució dels con-
certs, sens perjudici del que disposa l’arti-
cle 61 de la Llei orgànica 8/1985, modificat
per la Llei orgànica 9/1995, de 20 de no-
vembre, de la participació, l’avaluació i el
govern dels centres docents, seran resol-
tes pel conseller d’Ensenyament. Aquestes
resolucions seran definitives en via adminis-
trativa i es podrà interposar recurs conten-
ciós administratiu, d’acord amb la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Clàusula addicional. Aquest concert edu-
catiu i les autoritzacions de les activitats
complementàries que es puguin acordar en
aplicació seva s’inscriuran al Registre de
centres docents.

I perquè així consti, en prova de confor-
mitat i acceptació, signen per triplicat, a la
localitat i data ut supra,

Pel Departament d’Ensenyament, el de-
legat/la delegada territorial (zona).

Pel centre docent (indiqueu-ho).

Annex 1: dades del centre

Codi:
Denominació:
Municipi:
Unitats concertades per al nivell (especifi-
queu-ho)
Nombre d’unitats per cursos.

Annex 2: activitats complementàries.

Curs.
Codi i denominació.
Cost, preu estimat alumne/mes.
Descripció de l’activitat.

Model de document administratiu per a la
formalització del concert educatiu de règim
singular per a la prestació del servei públic
de l’educació corresponent a ensenyaments
no obligatoris (batxillerat i cicles formatius
de grau superior) en centres docents pri-
vats per a un període de quatre anys.

(Localitat i data).

Reunits:
Pel Departament d’Ensenyament:
El senyor/La senyora (nom i cognoms),

delegat/ada territorial de (zona), en ús de
les atribucions que li confereix l’article 11
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius;

Pel centre docent (denominació):
El senyor/La senyora (nom i cognoms), en

qualitat de titular del centre/representant le-
gal de l’entitat titular del centre, les dades
del qual es detallen a l’annex 1 d’aquest
document,

Exposen:

—1 El centre docent esmentat ha estat in-
clòs en la Resolució de (data), per la qual
s’aprova la relació de centres amb els quals
s’estableixen concerts educatius, en aplica-
ció del que disposen la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educa-
ció; la Llei orgànica 9/1995, de 20 de no-
vembre, de la participació, l’avaluació i el
govern dels centres docents; la Llei orgàni-
ca 10/2002, de 23 de desembre, de quali-
tat de l’educació; el Decret 56/1993, de 23
de febrer, sobre concerts educatius; el Re-
ial decret 2377/1985, de 18 de desembre,
pel qual s’aprova el Reglament de normes
bàsiques sobre concerts educatius, modifi-
cat pel Reial decret 139/1989, de 10 de
febrer, i la resta de normativa aplicable.

—2 El titular del centre/representant legal
de l’entitat titular del centre declara que
aquest reuneix els requisits previstos a les
disposicions esmentades al punt anterior, i
també els que estableix la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística.

Ambdues parts es reconeixen les condi-
cions necessàries per a la formalització
d’aquest concert per a la prestació del ser-
vei d’interès públic de l’educació, de con-
formitat amb les clàusules següents:

1. Constitueix l’objecte d’aquest concert
la prestació del servei d’interès públic de
l’educació, en els termes previstos a la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació, la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació i les altres disposicions aplica-
bles, pel centre docent signatari i per als
ensenyaments i les unitats que es relacio-
nen a l’annex 1 d’aquest concert. En con-
seqüència, aquest centre docent assumeix
les obligacions derivades del concert edu-
catiu en els termes establerts en les dispo-
sicions esmentades i en aquest document.

2.1 Com a contraprestació econòmica
per la realització del servei d’interès públic

esmentat, el Departament d’Ensenyament
s’obliga a l’assignació de fons públics
d’acord amb el que assenyala l’article 18
del Decret 56/1993, en relació amb els ar-
ticles 12, 13 i 34 i la disposició addicional
6 del Reial decret 2377/1985.

2.2 La contraprestació indicada s’apli-
carà d’acord amb el que estableix la regu-
lació bàsica sobre concerts educatius i el
que recull l’article 15.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius.

2.3 El Departament d’Ensenyament farà
efectiva aquesta contraprestació mitjançant:

a) El pagament mensual de les retribuci-
ons del personal docent i la cotització de
les quotes a la Seguretat Social, d’acord
amb les normes que regeixen el sistema de
pagament delegat, i la liquidació de les re-
tencions a compte de l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques, tot això, com a
pagament delegat i en nom de la titularitat
del centre, sense que impliqui cap relació
laboral entre el Departament d’Ensenyament
i el personal docent esmentat.

b) La transferència mensual al titular del
centre o persona legítimament habilitada, de
la quantitat corresponent al concepte altres
despeses de l’article 15.3 del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, i, en cas que es fixi
un percentatge alçat, al concepte de subs-
titucions inclòs en el mateix article.

2.4 La concreció de les quantitats dels
conceptes expressats en l’apartat 2.2 an-
terior, en què es fracciona l’import anual de
la contraprestació econòmica, es fixarà anu-
alment per mitjà d’una Resolució del con-
seller d’Ensenyament.

3. El centre se sotmet al control financer
de la Intervenció General de la Generalitat
de Catalunya i s’obliga a la justificació de
les seves despeses davant el Departament
d’Ensenyament, mitjançant aportació, a la
finalització de cada curs escolar, de la cer-
tif icació de l’acord del consell escolar
d’aprovació dels comptes, de conformitat
amb el que estableix l’article 25 del Decret
56/1993.

4. El titular del centre s’obliga a impartir
els ensenyaments objecte d’aquest concert
tal com s’indica tot seguit:

4.1 De manera que solament podrà per-
cebre dels alumnes la quantitat que en
concepte de finançament complementari es
fixi per a cada curs escolar d’acord amb la
disposició addicional 6 del Reial decret
2377/1985.

4.2 D’acord amb la normativa que re-
gula els diferents currículums i el seu des-
plegament a Catalunya.

Les activitats complementàries que, si es-
cau, es realitzin al centre, prèviament apro-
vades pel consell escolar, no podran tenir
caràcter lucratiu i, s’adequaran al que dis-
posen l’article 17 del Decret 56/1993, l’ar-
ticle 15 del Reial decret 2377/1985 i la Llei
orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la
participació, l’avaluació i el govern dels
centres docents.

Aquestes activitats es detallaran, amb els
imports i les quotes autoritzats correspo-
nents al primer curs de vigència del present
concert, en un document que s’hi adjunta-
rà com a annex 2 a aquest document, i que
en formarà part integrant. Qualsevol varia-
ció que faci referència a les esmentades
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quotes haurà de ser autoritzada per les de-
legacions territorials i es formalitzarà en un
document que s’annexarà d’igual manera a
aquest document.

5. El titular del centre s’obliga a mantenir
en funcionament un nombre total d’unitats
escolars igual al d’unitats concertades per a
cada nivell, i a tenir com a mínim una relació
mitjana alumnes/professor per unitat esco-
lar no inferior a la que determini per a cada
zona el Departament d’Ensenyament.

La possible disminució d’aquesta relació
mitjana, i del nombre d’unitats en funciona-
ment, comportarà la disminució del nombre
d’unitats concertades, o la possible rescis-
sió d’aquest concert, si escau, en el supò-
sit que el titular incompleixi les obligacions
que estableix l’article 30 del Decret 56/1993,
en relació amb l’article 16 del Reial decret
2377/1985.

Per posar en funcionament noves unitats
del nivell o la modalitat objecte d’aquest
concert caldrà que prèviament hagin estat
autoritzades, segons el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i incloses en les pre-
visions de l’article 31 del Decret 56/1993.

6. L’admissió d’alumnes en el centre
s’ajustarà al que estableix la disposició
addicional cinquena de la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació i a la normativa de desenvolupa-
ment aprovada pel Departament d’Ensenya-
ment.

7. El titular del centre s’obliga a consti-
tuir i mantenir els òrgans de govern que pre-
veuen els articles 54 de la Llei orgànica
reguladora del dret a l’educació, modificat
per la Llei orgànica 9/1995, de 20 de no-
vembre, de la participació, l’avaluació i el
govern dels centres docents i per la Llei
orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de
qualitat de l’educació, 26 del Reial decret
2377/1985 i 12 del Decret 56/1993 i el
Decret 110/1997, de 29 d’abril.

Aquests òrgans seran constituïts, es re-
novaran i exerciran les seves competències
segons la normativa d’aplicació.

8. El titular del centre s’obliga a complir
les disposicions que, com la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística i les apro-
vades sobre ensenyament del català i en
català pel Departament d’Ensenyament,
siguin d’aplicació als centres docents de
Catalunya.

9. La provisió de les vacants i els acomi-
adaments de personal que es produeixin en
el centre es realitzaran d’acord amb el que
preveuen l’article 60 de la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació, modificat per la Llei orgànica 9/
1995, de 20 de novembre, de la participa-
ció, l’avaluació i el govern dels centres
docents, l’article 26.3 del Reial decret 2377/
1985 i l’article 27 del Decret 56/1993.

10. El titular haurà de fer constar a la do-
cumentació i a la publicitat del centre la seva
condició de concertat i, així mateix, s’obli-
ga a donar-la a conèixer als membres de la
comunitat escolar.

11. El titular del centre adoptarà les mesu-
res necessàries per portar a terme l’execució
del concert d’acord amb els articles 35 a 38
i 40 del Reial decret 2377/1985 i 19 a 27 del
Decret 56/1993.

12. El titular haurà de donar a conèixer
als membres de la comunitat escolar del
centre i a l’Administració educativa el ca-
ràcter propi del centre, en el cas que el tin-
gui.

13. D’acord amb l’article 4 del Decret 56/
1993, en relació a l’article 6 del Reial decret
2377/1985, el present concert tindrà una
durada de quatre anys, comptats a partir
de l’1 de setembre de (any).

14. La renovació i modificació d’aquest
concert s’efectuaran d’acord amb els arti-
cles 28 a 37 del Decret 56/1993, en relació
amb els articles 42 a 46 del Reial decret
2377/1985.

15. Les causes i el procediment per a
l’extinció d’aquest concert s’estableixen als
articles 38 a 48 del Decret 56/1993, en
relació amb els articles 47 a 58 del Reial
decret 2377/1985.

16. Les qüestions de litigi que se susci-
tin en la interpretació i l’execució dels con-
certs, sens perjudici del que disposa l’arti-
cle 61 de la Llei orgànica 8/1985, modificat
per la Llei orgànica 9/1995, de 20 de no-
vembre, de la participació, l’avaluació i el
govern dels centres docents, seran resol-
tes pel conseller d’Ensenyament. Aquestes
resolucions seran definitives en via adminis-
trativa i es podrà interposar recurs conten-
ciós administratiu, d’acord amb la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Clàusula addicional. Aquest concert edu-
catiu i les autoritzacions de les activitats
complementàries que es puguin acordar en
aplicació seva s’inscriuran al Registre de
centres docents.

I perquè així consti, en prova de confor-
mitat i acceptació, signen per triplicat, a la
localitat i data ut supra,

Pel Departament d’Ensenyament, el de-
legat/la delegada territorial (zona).

Pel centre docent (indiqueu-ho).

Annex 1: dades del centre

Codi:
Denominació:
Municipi:
Unitats concertades per al nivell (especifi-
queu-ho)
Nombre d’unitats per cursos.

Annex 2: activitats complementàries.

Curs.
Codi i denominació.
Cost, preu estimat alumne/mes.
Descripció de l’activitat.

Model de document administratiu per a la
formalització del concert educatiu de règim
general per a la prestació del servei públic
de l’educació corresponent a ensenyaments
bàsics en centres docents privats per a un
període d’un any.

(Localitat i data).

Reunits:
Pel Departament d’Ensenyament:
El senyor/La senyora (nom i cognoms), de-

legat/ada territorial de (zona), en ús de les
atribucions que li confereix l’article 11 del

Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre con-
certs educatius;

Pel centre docent (denominació):
El senyor/La senyora (nom i cognoms), en

qualitat de titular del centre/representant le-
gal de l’entitat titular del centre, les dades
del qual es detallen a l’annex 1 d’aquest
document,

Exposen:

—1 El centre docent esmentat ha estat in-
clòs en la Resolució de (data), per la qual
s’aprova la relació de centres amb els quals
s’estableixen concerts educatius, en aplica-
ció del que disposen la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educa-
ció; la Llei orgànica 9/1995, de 20 de no-
vembre, de la participació, l’avaluació i el
govern dels centres docents; la Llei orgàni-
ca 10/2002, de 23 de desembre, de quali-
tat de l’educació; el Decret 56/1993, de 23
de febrer, sobre concerts educatius; el Re-
ial decret 2377/1985, de 18 de desembre,
pel qual s’aprova el Reglament de normes
bàsiques sobre concerts educatius, modifi-
cat pel Reial decret 139/1989, de 10 de
febrer, i la resta de normativa aplicable.

—2 El titular del centre/representant legal
de l’entitat titular del centre declara que
aquest reuneix els requisits previstos a les
disposicions esmentades al punt anterior, i
també els que estableix la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística.

Ambdues parts es reconeixen les condi-
cions necessàries per a la formalització
d’aquest concert per a la prestació del ser-
vei d’interès públic de l’educació en condi-
cions de gratuïtat, de conformitat amb les
clàusules següents:

1. Constitueix l’objecte d’aquest concert
la prestació del servei d’interès públic de
l’educació, en els termes previstos a la Llei
orgànica 8/1985, de 3 juliol, reguladora del
dret a l’educació, a la Llei orgànica 10/2002,
de 23 de desembre, de qualitat de l’educa-
ció i les altres disposicions aplicables, pel
centre docent signatari i per als ensenya-
ments i les unitats que es relacionen a l’an-
nex 1 d’aquest concert. En conseqüència,
aquest centre docent assumeix les obliga-
cions derivades del concert educatiu en els
termes establerts en les disposicions es-
mentades i en aquest document.

2.1 Com a contraprestació econòmica
per la realització del servei d’interès públic
esmentat, el Departament d’Ensenyament
s’obliga a l’assignació de fons públics
d’acord amb el que assenyala l’article 18
del Decret 56/1993, en relació amb els ar-
ticles 12, 13 i 34 del Reial decret 2377/1985.

2.2 La contraprestació indicada s’apli-
carà d’acord amb el que estableix la regu-
lació bàsica sobre concerts educatius, i el
que recull l’article 15.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius.

2.3 El Departament d’Ensenyament farà
efectiva aquesta contraprestació mitjançant:

a) El pagament mensual de les retribuci-
ons del personal docent i la cotització de
les quotes a la Seguretat Social, d’acord
amb les normes que regeixen el sistema de
pagament delegat, i la liquidació de les re-
tencions a compte de l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques, tot això, com a
pagament delegat i en nom de la titularitat



35

Núm. 987

del centre, sense que impliqui cap relació
laboral entre el Departament d’Ensenyament
i el personal docent esmentat.

b) La transferència mensual al titular del
centre o persona legítimament habilitada, de
la quantitat corresponent al concepte altres
despeses de l’article 15.3 del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, i, en cas que es fixi
un percentatge alçat, al concepte de subs-
titucions inclòs en el mateix article.

2.4 La concreció de les quantitats dels
conceptes expressats en l’apartat 2.2 an-
terior, en què es fracciona l’import anual de
la contraprestació econòmica, es fixarà anu-
alment per mitjà d’una Resolució del con-
seller d’Ensenyament.

3. El centre se sotmet al control financer
de la Intervenció General de la Generalitat
de Catalunya i s’obliga a la justificació de
les seves despeses davant el Departament
d’Ensenyament, mitjançant aportació, a la
finalització de cada curs escolar, de la cer-
tif icació de l’acord del consell escolar
d’aprovació dels comptes, de conformitat
amb el que estableix l’article 25 del Decret
56/1993.

4. El titular del centre s’obliga a impartir
els ensenyaments objecte d’aquest concert
tal com s’indica tot seguit:

4.1 De manera totalment gratuïta, sen-
se percebre cap concepte que directament
o indirectament suposi una contrapartida
econòmica per la realització d’aquests en-
senyaments.

4.2 D’acord amb la normativa que re-
gula els diferents currículums i el seu des-
plegament a Catalunya.

Les activitats complementàries que, si es-
cau, es realitzin al centre, prèviament apro-
vades pel consell escolar, no podran tenir
caràcter lucratiu i, s’adequaran al que dis-
posen l’article 17 del Decret 56/1993, l’ar-
ticle 15 del Reial decret 2377/1985 i la Llei
orgànica 9/1995, de 20 de novembre de la
participació, l’avaluació i el govern dels
centres docents.

Aquestes activitats es detallaran, amb els
imports i les quotes autoritzats correspo-
nents al primer curs de vigència del present
concert, en un document que s’hi adjunta-
rà com a annex 2 a aquest document, i que
en formarà part integrant. Qualsevol varia-
ció que faci referència a les esmentades
quotes haurà de ser autoritzada per les de-
legacions territorials i es formalitzarà en un
document que s’annexarà d’igual manera a
aquest document.

5. El titular del centre s’obliga a mantenir
en funcionament un nombre total d’unitats
escolars igual al d’unitats concertades per a
cada nivell o etapa, i a tenir com a mínim una
relació mitjana alumnes/professor per unitat
escolar no inferior a la que determini per a
cada zona el Departament d’Ensenyament.

La possible disminució d’aquesta relació
mitjana, i del nombre d’unitats en funciona-
ment, comportarà la disminució del nombre
d’unitats concertades, o la possible rescis-
sió d’aquest concert, si escau, en el supò-
sit que el titular incompleixi les obligacions
que estableix l’article 30 del Decret 56/1993,
en relació amb l’article 16 del Reial decret
2377/1985.

Per posar en funcionament noves unitats
del nivell o la modalitat objecte d’aquest

concert caldrà que prèviament hagin estat
autoritzades, segons el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats i incloses en les pre-
visions de l’article 31 del Decret 56/1993.

6. L’admissió d’alumnes en el centre
s’ajustarà al que estableix la disposició ad-
dicional cinquena de la Llei orgànica 10/2002,
de 23 de desembre, de qualitat de l’educa-
ció i a la normativa de desenvolupament
aprovada pel Departament d’Ensenyament.

7. El titular del centre s’obliga a consti-
tuir i mantenir els òrgans de govern que pre-
veuen els articles 54 de la Llei orgànica
reguladora del dret a l’educació, modificat
per la Llei orgànica 9/1995, de 20 de no-
vembre, de la participació, l’avaluació i el
govern dels centres docents i per la Llei
orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de
qualitat de l’educació, 26 del Reial decret
2377/1985 i 12 del Decret 56/1993 i el
Decret 110/1997, de 29 d’abril.

Aquests òrgans seran constituïts, es re-
novaran i exerciran les seves competències
segons la normativa d’aplicació.

8. El titular del centre s’obliga a complir
les disposicions que, com la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística i les apro-
vades sobre ensenyament del català i en
català pel Departament d’Ensenyament,
siguin d’aplicació als centres docents de
Catalunya.

9. La provisió de les vacants i els acomi-
adaments de personal que es produeixin en
el centre es realitzaran d’acord amb el que
preveuen l’article 60 de la Llei orgànica re-
guladora del dret a l’educació, modificat per
la Llei orgànica 9/1995, de 20 de novem-
bre, de la participació, l’avaluació i el go-
vern dels centres docents, l’article 26.3 del
Reial Decret 2377/1985 i l’article 27 del De-
cret 56/1993.

10. El titular haurà de fer constar a la do-
cumentació i a la publicitat del centre la seva
condició de concertat i, així mateix, s’obli-
ga a donar-la a conèixer als membres de la
comunitat escolar.

11. El titular del centre adoptarà les me-
sures necessàries per portar a terme l’exe-
cució del concert d’acord amb els articles
35 a 38 i 40 del Reial decret 2377/1985 i 19
a 27 del Decret 56/1993.

12. El titular haurà de donar a conèixer
als membres de la comunitat escolar del
centre i a l’Administració educativa el ca-
ràcter propi del centre, en el cas que el tin-
gui.

13. D’acord amb el que disposa el Reial
decret 2377/1985, de 18 de desembre,
aquest concert tindrà una durada d’un any,
comptat a partir de l’1 de setembre (any).
Es podrà prorrogar si durant el període de
vigència el centre ha obtingut l’autorització
d’obertura o si es mantenen les necessitats
d’escolarització que en motiven la subscrip-
ció actual del concert.

14. Un cop aprovada la pròrroga d’aquest
concert, la renovació s’efectuarà d’acord
amb l’article 36 del Decret 56/1993, en rela-
ció amb els articles 42 al 43 del Reial decret
2377/1985.

La possible modif icació s’efectuarà
d’acord amb els articles 28 al 33 del Decret
56/1993, en relació amb l’article 46 del Reial
decret 2377/1985.

15. Les causes i el procediment per a
l’extinció d’aquest concert s’estableixen als
articles 38 a 48 del Decret 56/1993, en
relació amb els articles 47 a 58 del Reial
decret 2377/1985.

16. Les qüestions de litigi que se susci-
tin en la interpretació i l’execució dels con-
certs, sens perjudici del que disposa l’arti-
cle 61 de la Llei orgànica 8/1985, modificat
per la Llei orgànica 9/1995, de 20 de no-
vembre, de la participació, l’avaluació i el
govern dels centres docents, seran resol-
tes pel conseller d’Ensenyament. Aquestes
resolucions seran definitives en via adminis-
trativa i es podrà interposar recurs conten-
ciós administratiu, d’acord amb la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Clàusula addicional. Aquest concert edu-
catiu i les autoritzacions de les activitats
complementàries que es puguin acordar en
aplicació seva s’inscriuran al Registre de
centres docents.

I perquè així consti, en prova de confor-
mitat i acceptació, signen per triplicat, a la
localitat i data ut supra,

Pel Departament d’Ensenyament, el de-
legat/la delegada territorial (zona).

Pel centre docent (indiqueu-ho).

Annex 1: dades del centre

Codi:
Denominació:
Municipi:
Unitats concertades per al nivell (especifi-
queu-ho)
Nombre d’unitats per cursos.

Annex 2: activitats complementàries

Curs.
Codi i denominació.
Cost, preu estimat alumne/mes.
Descripció de l’activitat.

Model de document administratiu per a la for-
malització del concert educatiu de règim sin-
gular per a la prestació del servei públic de
l’educació corresponents a ensenyaments no
obligatoris (educació infantil i cicles forma-
tius de grau mitjà) en centres docents pri-
vats per a un període d’un any.

(Localitat i data).

Reunits:
Pel Departament d’Ensenyament:
El senyor/La senyora (nom i cognoms),

delegat/ada territorial de (zona), en ús de
les atribucions que li confereix l’article 11
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius;

Pel centre docent (denominació):
El senyor/La senyora (nom i cognoms), en

qualitat de titular del centre/representant le-
gal de l’entitat titular del centre, les dades
del qual es detallen a l’annex 1 d’aquest
document,

Exposen:

—1 El centre docent esmentat ha estat in-
clòs en la Resolució de (data), per la qual
s’aprova la relació de centres amb els quals
s’estableixen concerts educatius, en aplica-
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ció del que disposen la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educa-
ció; la Llei orgànica 9/1995, de 20 de no-
vembre, de la participació, l’avaluació i el
govern dels centres docents; la Llei orgàni-
ca 10/2002, de 23 de desembre, de quali-
tat de l’educació; el Decret 56/1993, de 23
de febrer, sobre concerts educatius; el Re-
ial decret 2377/1985, de 18 de desembre,
pel qual s’aprova el Reglament de normes
bàsiques sobre concerts educatius, modifi-
cat pel Reial decret 139/1989, de 10 de
febrer, i la resta de normativa aplicable.

—2 El titular del centre/representant legal
de l’entitat titular del centre declara que
aquest reuneix els requisits previstos a les
disposicions esmentades al punt anterior, i
també els que estableix la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística.

Ambdues parts es reconeixen les condi-
cions necessàries per a la formalització
d’aquest concert per a la prestació del ser-
vei d’interès públic de l’educació en condi-
cions de gratuïtat, de conformitat amb les
clàusules següents:

1. Constitueix l’objecte d’aquest concert
la prestació del servei d’interès públic de
l’educació, en els termes previstos a la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació, a la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre de qualitat de
l’educació i les altres disposicions aplica-
bles, pel centre docent signatari i per als
ensenyaments i les unitats que es relacio-
nen a l’annex 1 d’aquest concert. En con-
seqüència, aquest centre docent se sotmet
a les normes esmentades i assumeix les
obligacions derivades del concert educatiu
en els termes establerts en les disposicions
esmentades i en aquest document.

2.1 Com a contraprestació econòmica
per la realització del servei d’interès públic
esmentat, el Departament d’Ensenyament
s’obliga a l’assignació de fons públics
d’acord amb el que assenyala l’article 18
del Decret 56/1993, en relació amb els ar-
ticles 12, 13 i 34 del Reial decret 2377/1985.

2.2 La contraprestació indicada s’apli-
carà d’acord amb el que estableix la regu-
lació bàsica sobre concerts educatius, i el
que recull l’article 15.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius.

2.3 El Departament d’Ensenyament farà
efectiva aquesta contraprestació mitjançant:

a) El pagament mensual de les retribuci-
ons del personal docent i la cotització de
les quotes a la Seguretat Social, d’acord
amb les normes que regeixen el sistema de
pagament delegat, i la liquidació de les re-
tencions a compte de l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques, tot això, com a
pagament delegat i en nom de la titularitat
del centre, sense que impliqui cap relació
laboral entre el Departament d’Ensenyament
i el personal docent esmentat.

b) La transferència mensual al titular del
centre o persona legítimament habilitada, de
la quantitat corresponent al concepte altres
despeses de l’article 15.3 del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, i, en cas que es fixi
un percentatge alçat, al concepte de subs-
titucions inclòs en el mateix article.

2.4 La concreció de les quantitats dels
conceptes expressats en l’apartat 2.2 an-

terior, en què es fracciona l’import anual de
la contraprestació econòmica, es fixarà anu-
alment per mitjà d’una Resolució del con-
seller d’Ensenyament.

3. El centre se sotmet al control financer
de la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya i s’obliga a la justificació de les se-
ves despeses davant el Departament d’En-
senyament, mitjançant aportació, a la finalit-
zació de cada curs escolar, de la certificació
de l’acord del consell escolar d’aprovació
dels comptes, de conformitat amb el que
estableix l’article 25 del Decret 56/1993.

4. El titular del centre s’obliga a impartir
els ensenyaments objecte d’aquest concert
tal com s’indica tot seguit:

4.1 De manera totalment gratuïta, sen-
se percebre cap concepte que directament
o indirectament, suposi una contrapartida
econòmica per la realització d’aquests en-
senyaments.

4.2 D’acord amb la normativa que re-
gula els diferents currículums i el seu des-
plegament a Catalunya.

Les activitats complementàries que, si
s’escau, es realitzin al centre, prèviament
aprovades pel consell escolar, no podran
tenir caràcter lucratiu i, s’adequaran al que
disposen l’article 17 del Decret 56/1993,
l’article 15 del Reial decret 2377/1985 i la
Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre
de la participació, l’avaluació i el govern dels
centres docents.

Aquestes activitats es detallaran, amb els
imports i les quotes autoritzats correspo-
nents al primer curs de vigència del present
concert, en un document que s’hi adjunta-
rà com a annex 2 a aquest document, i que
en formarà part integrant. Qualsevol varia-
ció que faci referència a les esmentades
quotes haurà de ser autoritzada per les de-
legacions territorials i es formalitzarà en un
document que s’annexarà d’igual manera a
aquest document.

5. El titular del centre s’obliga a mantenir
en funcionament un nombre total d’unitats
escolars igual al d’unitats concertades per
a cada nivell, i a tenir com a mínim una
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar no inferior a la que determini per
a cada zona el Departament d’Ensenya-
ment.

La possible disminució d’aquesta relació
mitjana, i del nombre d’unitats en funciona-
ment, comportarà la disminució del nombre
d’unitats concertades, o la possible rescis-
sió d’aquest concert, si escau, en el supò-
sit que el titular incompleixi les obligacions
que estableix l’article 30 del Decret 56/1993,
en relació amb l’article 16 del Reial decret
2377/1985.

Per posar en funcionament noves unitats
del nivell o la modalitat objecte d’aquest
concert caldrà que prèviament hagin estat
autoritzades, segons el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i incloses en les pre-
visions de l’article 31 del Decret 56/1993.

6. L’admissió d’alumnes en el centre
s’ajustarà al règim que estableix la disposi-
ció addicional cinquena de la Llei orgànica
10/2002, de 23 de desembre, de qualitat
de l’educació i a la normativa de desenvo-
lupament aprovada pel Departament d’En-
senyament.

7. El titular del centre s’obliga a consti-
tuir i mantenir els òrgans de govern que pre-
veuen els articles 54 de la Llei orgànica
reguladora del dret a l’educació, modificat
per la Llei orgànica 9/1995, de 20 de no-
vembre, de la participació, l’avaluació i el
govern dels centres docents, i per la Llei
orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de
qualitat de l’educació, 26 del Reial decret
2377/1985 i 12 del Decret 56/1993 i el
Decret 110/1997, de 29 d’abril.

Aquests òrgans seran constituïts, es re-
novaran i exerciran les seves competències
segons la normativa d’aplicació.

8. El titular del centre s’obliga a complir
les disposicions que, com la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística i les apro-
vades sobre ensenyament del català i en
català pel Departament d’Ensenyament,
siguin d’aplicació als centres docents de
Catalunya.

9. La provisió de les vacants i els acomi-
adaments de personal que es produeixin en
el centre es realitzaran d’acord amb el que
preveuen l’article 60 de la Llei orgànica re-
guladora del dret a l’educació, modificat per
la Llei orgànica 9/1995, de 20 de novem-
bre, de la participació, l’avaluació i el go-
vern dels centres docents, l’article 26.3 del
Reial decret 2377/1985 i l’article 27 del De-
cret 56/1993.

10. El titular haurà de fer constar a la do-
cumentació i a la publicitat del centre la seva
condició de concertat i, així mateix, s’obli-
ga a donar-la a conèixer als membres de la
comunitat escolar.

11. El titular del centre adoptarà les me-
sures necessàries per portar a terme l’exe-
cució del concert d’acord amb els articles
35 a 38 i 40 del Reial decret 2377/1985 i 19
a 27 del Decret 56/1993.

12. El titular haurà de donar a conèixer
als membres de la comunitat escolar del
centre i a l’Administració educativa el ca-
ràcter propi del centre, en el cas que el tin-
gui.

13. D’acord amb el que disposa el Reial
decret 2377/1985, de 18 de desembre,
aquest concert tindrà una durada d’un any,
comptat a partir de l’1 de setembre (any).
Es podrà prorrogar si durant el període de
vigència el centre ha obtingut l’autorització
d’obertura o si es mantenen les necessitats
d’escolarització que en motiven la subscrip-
ció actual del concert.

14. Un cop aprovada la pròrroga d’aquest
concert, la renovació s’efectuarà d’acord
amb l’article 36 del Decret 56/1993, en rela-
ció amb els articles 42 al 43 del Reial decret
2377/1985.

La possible modif icació s’efectuarà
d’acord amb els articles 28 al 33 del Decret
56/1993, en relació amb l’article 46 del Reial
decret 2377/1985.

15. Les causes i el procediment per a
l’extinció d’aquest concert s’estableixen als
articles 38 a 48 del Decret 56/1993, en
relació amb els articles 47 a 58 del Reial
decret 2377/1985.

16. Les qüestions de litigi que se susci-
tin en la interpretació i l’execució dels con-
certs, sens perjudici del que disposa l’arti-
cle 61 de la Llei orgànica 8/1985, modificat
per la Llei orgànica 9/1995, de 20 de no-
vembre, de la participació, l’avaluació i el
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govern dels centres docents, seran resol-
tes pel conseller d’Ensenyament. Aquestes
resolucions seran definitives en via adminis-
trativa i es podrà interposar recurs conten-
ciós administratiu, d’acord amb la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Clàusula addicional. Aquest concert edu-
catiu i les autoritzacions de les activitats
complementàries que es puguin acordar en
aplicació seva s’inscriuran al Registre de
centres docents.

I perquè així consti, en prova de confor-
mitat i acceptació, signen per triplicat, a la
localitat i data ut supra,

Pel Departament d’Ensenyament, el de-
legat/la delegada territorial (zona).

Pel centre docent (indiqueu-ho).

Annex 1: dades del centre

Codi:
Denominació:
Municipi:
Unitats concertades per al nivell (especifi-
queu-ho)
Nombre d’unitats per cursos.

Annex 2: activitats complementàries

Curs.
Codi i denominació.
Cost, preu estimat alumne/mes.
Descripció de l’activitat.

Model de document administratiu per a la for-
malització del concert educatiu de règim sin-
gular per a la prestació del servei públic de
l’educació corresponent a ensenyaments no
obligatoris (batxillerat i cicles formatius de
grau superior) en centres docents privats per
a un període d’un any.

(Localitat i data).

Reunits:
Pel Departament d’Ensenyament:
El senyor/La senyora (nom i cognoms),

delegat/ada territorial de (zona), en ús de
les atribucions que li confereix l’article 11
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius;

Pel centre docent (denominació):
El senyor/La senyora (nom i cognoms), en

qualitat de titular del centre/representant le-
gal de l’entitat titular del centre, les dades
del qual es detallen a l’annex 1 d’aquest do-
cument,

Exposen:

—1 El centre docent esmentat ha estat in-
clòs en la Resolució de (data), per la qual
s’aprova la relació de centres amb els quals
s’estableixen concerts educatius, en aplica-
ció del que disposen la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educa-
ció; la Llei orgànica 9/1995, de 20 de no-
vembre, de la participació, l’avaluació i el
govern dels centres docents; la Llei orgàni-
ca 10/2002, de 23 de desembre, de quali-
tat de l’educació; el Decret 56/1993, de 23
de febrer, sobre concerts educatius; el Re-
ial decret 2377/1985, de 18 de desembre,
pel qual s’aprova el Reglament de normes
bàsiques sobre concerts educatius, modifi-
cat pel Reial decret 139/1989, de 10 de
febrer, i la resta de normativa aplicable.

—2 El titular del centre/representant legal
de l’entitat titular del centre declara que
aquest reuneix els requisits previstos a les
disposicions esmentades al punt anterior, i
també els que estableix la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística.

Ambdues parts es reconeixen les condi-
cions necessàries per a la formalització
d’aquest concert per a la prestació del ser-
vei d’interès públic de l’educació correspo-
nent a ensenyaments no obligatoris, de
conformitat amb les clàusules següents:

1. Constitueix l’objecte d’aquest concert
la prestació del servei d’interès públic de
l’educació, en els termes previstos a la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació, a la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació, i les altres disposicions aplica-
bles, pel centre docent signatari i per als
ensenyaments i les unitats que es relacio-
nen a l’annex 1 d’aquest concert. En con-
seqüència, aquest centre docent se sotmet
a les normes esmentades i assumeix les
obligacions derivades del concert educatiu
en els termes establerts en les disposicions
esmentades i en aquest document.

2.1 Com a contraprestació econòmica
per la realització del servei d’interès públic
esmentat, el Departament d’Ensenyament
s’obliga a l’assignació de fons públics
d’acord amb el que assenyala l’article 18 del
Decret 56/1993, en relació amb els articles
12, 13 i 34 del Reial decret 2377/1985.

2.2 La contraprestació indicada s’apli-
carà d’acord amb el que estableix la regu-
lació bàsica sobre concerts educatius, i el
que recull l’article 15.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius.

2.3 El Departament d’Ensenyament farà
efectiva aquesta contraprestació mitjançant:

a) El pagament mensual de les retribuci-
ons del personal docent i la cotització de
les quotes a la Seguretat Social, d’acord
amb les normes que regeixen el sistema de
pagament delegat, i la liquidació de les re-
tencions a compte de l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques, tot això, com a
pagament delegat i en nom de la titularitat
del centre, sense que impliqui cap relació
laboral entre el Departament d’Ensenyament
i el personal docent esmentat.

b) La transferència mensual al titular del
centre o persona legítimament habilitada, de
la quantitat corresponent al concepte altres
despeses de l’article 15.3 del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, i, en cas que es fixi
un percentatge alçat, al concepte de subs-
titucions inclòs en el mateix article.

2.4 La concreció de les quantitats dels
conceptes expressats en l’apartat 2.2 an-
terior, en què es fracciona l’import anual de
la contraprestació econòmica, es fixarà anu-
alment per mitjà d’una Resolució del con-
seller d’Ensenyament.

3. El centre se sotmet al control financer
de la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya i s’obliga a la justificació de les se-
ves despeses davant el Departament d’En-
senyament, mitjançant aportació, a la finalit-
zació de cada curs escolar, de la certificació
de l’acord del consell escolar d’aprovació
dels comptes, de conformitat amb el que
estableix l’article 25 del Decret 56/1993.

4. El titular del centre s’obliga a impartir
els ensenyaments objecte d’aquest concert
tal com s’indica tot seguit:

4.1 De manera que solament podrà per-
cebre dels alumnes la quantitat que en
concepte de finançament complementari es
fixi per a cada curs escolar d’acord amb la
disposició addicional 6 del Reial decret
2377/1985.

4.2 D’acord amb la normativa que re-
gula els diferents currículums i el seu des-
plegament a Catalunya.

Les activitats complementàries que, si es-
cau, es realitzin al centre, prèviament apro-
vades pel consell escolar, no podran tenir
caràcter lucratiu i, s’adequaran al que dis-
posen l’article 17 del Decret 56/1993, l’ar-
ticle 15 del Reial decret 2377/1985 i la Llei
orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la
participació, l’avaluació i el govern dels
centres docents.

Aquestes activitats es detallaran, amb els
imports i les quotes autoritzats correspo-
nents al primer curs de vigència del present
concert, en un document que s’hi adjunta-
rà com a annex 2 a aquest document, i que
en formarà part integrant. Qualsevol varia-
ció que faci referència a les esmentades
quotes haurà de ser autoritzada per les de-
legacions territorials i es formalitzarà en un
document que s’annexarà d’igual manera a
aquest document.

5. El titular del centre s’obliga a mantenir
en funcionament un nombre total d’unitats
escolars igual al d’unitats concertades per a
cada nivell, i a tenir com a mínim una relació
mitjana alumnes/professor per unitat esco-
lar no inferior a la que determini per a cada
zona el Departament d’Ensenyament.

La possible disminució d’aquesta relació
mitjana, i del nombre d’unitats en funciona-
ment, comportarà la disminució del nombre
d’unitats concertades, o la possible rescis-
sió d’aquest concert, si escau, en el supò-
sit que el titular incompleixi les obligacions
que estableix l’article 30 del Decret 56/1993,
en relació amb l’article 16 del Reial decret
2377/1985.

Per posar en funcionament noves unitats
del nivell o la modalitat objecte d’aquest
concert caldrà que prèviament hagin estat
autoritzades, segons el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i incloses en les pre-
visions de l’article 31 del Decret 56/1993.

6. L’admissió d’alumnes en el centre s’ajus-
tarà al règim que estableix la disposició addi-
cional cinquena de la Llei orgànica 10/2002,
de 23 de desembre, de qualitat de l’educació
i a la normativa de desenvolupament aprova-
da pel Departament d’Ensenyament.

7. El titular del centre s’obliga a consti-
tuir i mantenir els òrgans de govern que pre-
veuen els articles 54 de la Llei orgànica
reguladora del dret a l’educació, modificat
per la Llei orgànica 9/1995, de 20 de no-
vembre, de la participació, l’avaluació i el
govern dels centres docents, i per la Llei
orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de
qualitat de l’educació, 26 del Reial decret
2377/1985 i 12 del Decret 56/1993 i el
Decret 110/1997, de 29 d’abril.

Aquests òrgans seran constituïts, es re-
novaran i exerciran les seves competències
segons la normativa d’aplicació.
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8. El titular del centre s’obliga a complir
les disposicions que, com la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística i les apro-
vades sobre ensenyament del català i en
català pel Departament d’Ensenyament,
siguin d’aplicació als centres docents de
Catalunya.

9. La provisió de les vacants i els acomi-
adaments de personal que es produeixin en
el centre es realitzaran d’acord amb el que
preveuen l’article 60 de la Llei orgànica re-
guladora del dret a l’educació, modificat per
la Llei orgànica 9/1995, de 20 de novem-
bre, de la participació, l’avaluació i el go-
vern dels centres docents, l’article 26.3 del
Reial decret 2377/1985 i l’article 27 del De-
cret 56/1993.

10. El titular haurà de fer constar a la do-
cumentació i a la publicitat del centre la seva
condició de concertat i, així mateix, s’obli-
ga a donar-la a conèixer als membres de la
comunitat escolar.

11. El titular del centre adoptarà les me-
sures necessàries per portar a terme l’exe-
cució del concert d’acord amb els articles
35 a 38 i 40 del Reial decret 2377/1985 i 19
a 27 del Decret 56/1993.

12. El titular haurà de donar a conèixer
als membres de la comunitat escolar del
centre i a l’Administració educativa el ca-
ràcter propi del centre, en el cas que el tin-
gui.

13. D’acord amb el que disposa el Reial
decret 139/1989, de 10 de febrer, aquest
concert tindrà una durada d’un any, comp-
tat a partir de l’1 de setembre (any). Es podrà
prorrogar si durant el període de vigència el
centre ha obtingut l’autorització d’obertura
o si es mantenen les necessitats d’escola-
rització que en motiven la subscripció actu-
al del concert.

14. Un cop aprovada la pròrroga d’aquest
concert, la renovació s’efectuarà d’acord
amb l’article 36 del Decret 56/1993, en rela-
ció amb els articles 42 al 43 del Reial decret
2377/1985.

La possible modif icació s’efectuarà
d’acord amb els articles 28 al 33 del Decret
56/1993, en relació amb l’article 46 del Reial
decret 2377/1985.

15. Les causes i el procediment per a
l’extinció d’aquest concert s’estableixen als
articles 38 a 48 del Decret 56/1993, en
relació amb els articles 47 a 58 del Reial
decret 2377/1985.

16. Les qüestions de litigi que se susci-
tin en la interpretació i l’execució dels con-
certs, sens perjudici del que disposa l’arti-
cle 61 de la Llei orgànica 8/1985, modificat
per la Llei orgànica 9/1995, de 20 de no-
vembre, de la participació, l’avaluació i el
govern dels centres docents, seran resol-
tes pel conseller d’Ensenyament, aquestes
resolucions seran definitives en via adminis-
trativa i es podrà interposar recurs conten-
ciós administratiu, d’acord amb la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Clàusula addicional. Aquest concert edu-
catiu i les autoritzacions de les activitats
complementàries que es puguin acordar en
aplicació seva s’inscriuran al Registre de
centres docents.

I perquè així consti, en prova de confor-
mitat i acceptació, signen per triplicat, a la
localitat i data ut supra,

Pel Departament d’Ensenyament, el de-
legat/la delegada territorial (zona).

Pel centre docent (indiqueu-ho).

Annex 1: dades del centre

Codi:
Denominació:
Municipi:
Unitats concertades per al nivell (especifi-
queu-ho)
Nombre d’unitats per cursos.

Annex 2: activitats complementàries

Curs.
Codi i denominació.
Cost, preu estimat alumne/mes.

(03.328.047)

RESOLUCIÓ ENS/4059/2003, de 5 de de-
sembre, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Episcopal-Mare de Déu de
l’Acadèmia, de Lleida.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Episcopal-Mare de Déu
de l’Acadèmia, en petició d’ampliació del
nivell d’educació preescolar i la formació
professional, 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; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; 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 no universitaris;
el Reial decret 777/1998, de 30 d’abril, pel
qual es desenvolupen determinats aspec-
tes de l’ordenació de la formació professi-
onal a l’àmbit del sistema educatiu, 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
Episcopal-Mare de Déu de l’Acadèmia, de
Lleida, per ampliació del nivell d’educació
preescolar i de la formació professional, 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.

Lleida, 5 de desembre de 2003

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

Ramon Alturo i Lloan
Delegat territorial de Lleida

ANNEX

COMARCA DEL SEGRIÀ

Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Lleida
Localitat: Lleida.
Núm. de codi: 25002647.
Denominació: Episcopal-Mare de Déu de
l’Acadèmia.
Adreça: c. Doctor Combelles, 38.
Titular: Bisbat de Lleida.
NIF: Q2500042C.

S’autoritza l’obertura de l’etapa de pre-
escolar amb 6 unitats i 82 llocs escolars, i
del nivell de formació professional en el ci-
cle formatiu de grau mitjà, família gestió
administrativa, amb efectes del curs 2003-
2004.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’etapa de l’educació preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educa-
ció infantil de primer cicle.

Composició del centre:
6 unitats d’educació preescolar amb ca-

pacitat per a 82 llocs escolars.
9 unitats d’educació infantil amb capaci-

tat per a 216 llocs escolars.
18 unitats d’educació primària amb ca-

pacitat per a 450 llocs escolars.
16 unitats d’educació secundària obliga-

tòria amb capacitat per a 480 llocs esco-
lars.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’arts
amb capacitat per a 70 llocs escolars, 2
unitats de la modalitat d’humanitats i cièn-
cies socials amb capacitat per a 70 llocs
escolars, 4 unitats de ciències i tecnologia
amb capacitat per a 140 llocs escolars.

Formació professional de grau mitjà:
Família administració, cicle formatiu de

gestió administrativa, amb 1 grup i capaci-
tat per a 30 llocs escolars.

Família comerç i màrqueting, cicle forma-
tiu de comerç, amb 1 grup i capacitat per
a 30 llocs escolars.

Família electricitat i electrònica, cicle for-
matiu d’equips i instal·lacions electrotècni-
ques amb 2 grups i capacitat per a 60 llocs
escolars.

En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.

Formació professional de grau superior:
Família administració i finances, cicle for-

matiu d’administració i finances, amb 2
grups i capacitat per a 60 llocs escolars.

Família electricitat i electrònica, cicle for-
matiu d’instal·lacions electrotècniques, amb
2 grups i capacitat per a 60 llocs escolars.
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Família edificació i obra civil, cicle forma-
tiu de desenvolupament i aplicació de pro-
jectes de construcció, amb 2 grups i capa-
citat per a 60 llocs escolars.

En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.

(03.352.082)

ORDRE ENS/6/2004, de 12 de gener, per
la qual s’aprova la tramitació telemàtica del
procediment de participació en les convo-
catòries de processos selectius per a l’in-
grés a la funció pública docent i l’accés i
l’adquisició de noves especialitats en els
cossos docents.

Dins del Pla d’acció e-Europe 2002, la
Generalitat de Catalunya va endegar, mit-
jançant un acord de 13 de juliol de 1999, el
projecte d’Administració Oberta de Ca-
talunya, amb la finalitat d’apropar els seus
serveis al ciutadà mitjançant la utilització de
les noves tecnologies de la informació i de
la comunicació.

El Departament d’Ensenyament creu con-
venient que es pugui fer ús d’aquestes tec-
nologies en els procediments de selecció
per a la provisió de places de funcionaris
docents i per a l’adquisició de noves espe-
cialitats, amb la incorporació d’aquest ser-
vei a l’Administració Oberta de Catalunya.
Per aquest motiu, i en aplicació de l’article
11 del Decret 324/2001, de 4 de desem-
bre, relatiu a les relacions entre els ciuta-
dans i l’Administració de la Generalitat mit-
jançant Internet, amb l’informe previ del
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies
de la Informació sobre l’adequació tècnica
dels programes i aplicacions, emès en com-
pliment del que estableix l’article 4 del De-
cret 85/2002, de 19 de febrer, de creació
de la Comissió de Coordinació Interdepar-
tamental de Gestió de les Tecnologies de la
Informació i Comunicacions i l’informe de
l’Assessoria Jurídica del Departament d’En-
senyament,

Ordeno:

Article 1. Adaptació del procediment
El procediment de convocatòria de pro-

cessos selectius per a la provisió de places
de funcionaris docents i per a l’adquisició
de noves especialitats, s’adapta a la utilit-
zació de les tècniques telemàtiques que es
regulen en aquesta Ordre.

Article 2. Presentació de sol·licituds
2.1 Les sol·licituds per participar en els

processos selectius per a la provisió de
places de funcionaris docents i per a l’ad-
quisició de noves especialitats es poden
presentar pels mitjans telemàtics del portal
de l’Administració Oberta de Catalunya.

2.2 Les sol·licituds presentades per
aquests mitjans telemàtics tenen els matei-
xos efectes jurídics que les efectuades per
la resta de mitjans admesos en dret.

2.3 La sol·licitud efectuada per mitjans
telemàtics es considerarà presentada da-
vant l’Administració en el moment en què

s’enregistri en el Registre telemàtic de l’Ad-
ministració Oberta de Catalunya.

Article 3. El Registre
L’únic Registre habilitat per a la recepció

de sol·licituds presentades per mitjans tele-
màtics per participar en els processos se-
lectius descrits a l’article 1 d’aquesta Ordre
és el de l’Administració Oberta de Ca-
talunya. En aquest Registre ha de quedar
constància, a l’assentament d’entrada, de
les dades següents: número de registre
d’entrada, data i hora de presentació, tipus
de document i assumpte, identificació del
sol·licitant i identificació de l’òrgan al qual
s’adreça la sol·licitud.

Article 4. Requisits d’admissió a la convo-
catòria

Els requisits per poder ser admès en un
procés selectiu, en cas que s’utilitzin mit-
jans telemàtics, són els que es fixin en les
bases de cada convocatòria, sens perjudici
dels requisits d’identificació i autenticació
que s’estableixen a l’article següent.

Article 5. Identificació i autenticació del
sol·licitant

5.1 Per presentar, per mitjans telemà-
tics, la sol·licitud de participació en un pro-
cés selectiu concret, l’interessat ha d’iden-
tificar-se i d’autenticar-se mitjançant la
utilització d’una combinació de codi d’usu-
ari i contrasenya. En el supòsit que l’inte-
ressat no en disposi, ha de sol·licitar-la,
d’acord amb el procediment establert en el
portal CAT365.

L’interessat s’identif ica mitjançant el
compte d’usuari i s’autentica mitjançant la
contrasenya que és pròpia, personal i in-
transferible.

5.2 Per efectuar consultes sobre els re-
sultats que obtingui en un procés selectiu
concret, l’interessat hi pot accedir amb el
seu NIF i data de naixement o també iden-
tificant-se mitjançant el codi d’usuari i la
contrasenya.

5.3 L’ús dels mitjans telemàtics per par-
ticipar en un procés selectiu comporta el
consentiment del sol·licitant al tractament de
les seves dades de caràcter personal que
siguin necessàries per prendre part en la
convocatòria i per a la resta de la tramitació
del procés selectiu, d’acord amb la norma-
tiva vigent, i el reconeixement de la validesa
i eficàcia de les sol·licituds i els documents
telemàtics que siguin autenticats mitjançant
la seva combinació de codi d’usuari i con-
trasenya.

Article 6. Forma d’acreditació telemàtica
dels requisits de participació

6.1 Acreditació de coneixements de
llengua catalana.

Per tal de quedar exempts de la realitza-
ció de la prova de coneixements de llengua
catalana, els interessats hauran de fer cons-
tar a la sol·licitud presentada telemàticament
que estan en possessió dels coneixements
de llengua catalana exigits a la convocatò-
ria. La presentació de la sol·licitud implica
l’autorització al Departament d’Ensenya-
ment per sol·licitar als òrgans competents
la documentació acreditativa i en cas que

aquest Departament no la pugui obtenir, l’in-
teressat podrà aportar-la documentalment
amb posterioritat, un cop publicada la llista
provisional d’admesos i exclosos de la con-
vocatòria, en els termes que s’estableixi en
les bases corresponents.

6.2 Acreditació de la condició legal de
disminuït.

Per tal d’acreditar la condició legal de dis-
minuït, els interessats hauran de fer constar
a la sol·licitud presentada telemàticament que
han sol·licitat, al corresponent centre de
l’ICASS del Departament de Benestar i Fa-
mília, el dictamen vinculant que acrediti tenir
reconeguda la condició legal de disminuït, als
efectes previstos a les bases de cada con-
vocatòria. En cas que l’Administració no tin-
gui constància documental de l’existència del
dictamen, l’interessat podrà aportar-lo docu-
mentalment amb posterioritat, un cop publi-
cada la llista provisional d’admesos i exclo-
sos de la convocatòria, en els termes que
estableixin les bases corresponents.

6.3 Acreditació del pagament de la taxa
per drets d’examen.

El pagament telemàtic de la taxa d’inscrip-
ció es considera formalitzat quan la persona
interessada ha seguit les instruccions del
mòdul de pagament, ha emplenat les dades
requerides i visualitza la pantalla que l’infor-
ma que el pagament s’ha efectuat. La im-
pressió en suport paper d’aquesta pantalla
té els efectes de justificant de pagament.

Les bases de la convocatòria de cada
procés selectiu regularan, si s’escau, els
altres sistemes d’acreditació del pagament
que es poden utilitzar.

6.4 Acreditació de l’exempció del paga-
ment de la taxa per drets d’examen.

Als efectes de l’exempció del pagament
de la taxa per drets d’examen, els interes-
sats hauran de fer constar a la sol·licitud
presentada telemàticament que es troben
en situació d’atur i no tenen dret a la per-
cepció de cap prestació econòmica. La pre-
sentació de la sol·licitud implica l’autoritza-
ció a l  Departament d’Ensenyament a
sol·licitar als òrgans competents la docu-
mentació acreditativa i en cas que aquest
Departament no la pugui obtenir, l’interes-
sat podrà aportar-la documentalment amb
posterioritat, un cop publicada la llista pro-
visional d’admesos i exclosos de la convo-
catòria, en els termes que estableixin les
bases corresponents.

6.5 La resta d’acreditacions que preve-
gi cada convocatòria es regula pel que es-
tableixin les bases corresponents.

Article 7. Còmput de terminis a efectes de
presentació de sol·licituds de participació

Sens perjudici dels efectes substantius que
l’ordenament jurídic atribueix a la presenta-
ció d’escrits, la presentació de sol·licituds
mitjançant el portal de l’Administració Ober-
ta de Catalunya es pot realitzar tots els dies
de l’any durant les vint-i-quatre hores del dia.
A efectes de còmput de terminis, la recepció
en un dia inhàbil per l’Administració s’enten-
drà efectuada el primer dia hàbil següent.

Article 8. Efectes de la presentació de
sol·licituds i documents

8.1 D’acord amb el que estableix l’arti-
cle 3.2 del Reial decret llei 14/1999, de 17
de setembre, de la signatura electrònica,
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l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya reconeix la validesa i eficàcia de les
sol·licituds i els documents presentats tele-
màticament. Aquesta validesa i eficàcia
queda condicionada al compliment dels
mecanismes d’autenticació establerts a l’ar-
ticle 5 d’aquesta ordre.

8.2 L’interessat pot acreditar la presenta-
ció de la sol·licitud amb l’aportació de la “Con-
firmació de la recepció de la sol·licitud per part
de l’Administració Oberta de Catalunya” a la
qual haurà d’incorporar, en tot cas, el número
de registre d’entrada assignat des del portal
de l’Administració Oberta de Catalunya.

Article 9. Sistema de consulta i seguiment
de la tramitació

9.1 Un cop presentada la sol·licitud per
participar en el procés selectiu, l’interessat
pot consultar i fer el seguiment del seu
expedient administratiu per qualsevol dels
mitjans legalment establerts.

9.2 En tot cas, i a través del portal
CAT365, s’informarà els interessats en re-
lació amb:

a) La data de registre d’entrada de la seva
sol·licitud tramitada telemàticament.

b) Si ha estat admès o exclòs a la con-
vocatòria, i en aquest cas, del motiu d’ex-
clusió. Així mateix, també s’informarà de si
està exempt o no de realitzar la prova de
coneixements de la llengua catalana.

c) Els resultats de les proves i la data i el
lloc de realització de la propera prova.

d) La informació sobre la valoració de mè-
rits en la fase de concurs, si s’escau.

e) El resultat de les puntuacions obtingu-
des en el concurs oposició, si s’escau.

f) La proposta de seleccionats per al seu
nomenament com a funcionaris en pràcti-
ques i el termini per presentar la documen-
tació que prevegin les bases de la convo-
catòria.

9.3 L’habilitació del sistema de consul-
ta i seguiment de la tramitació no eximeix
l’Administració de Generalitat de Catalunya
d’efectuar les publicacions i les notificaci-
ons expresses que estableix la normativa
vigent, les quals seran les úniques que en
determinaran els efectes jurídics.

Article 10. Compromisos de servei
Els compromisos de servei de selecció

per a l’accés a cossos de funcionaris do-

cents són els que es fan públics a través
del portal de l’Administració Oberta de
Catalunya.

Aquests compromisos són els objectius
de qualitat i ef iciència en la prestació
d’aquest servei i en cap cas comporten
responsabilitats ni efectes jurídics per a l’òr-
gan gestor davant el ciutadà.

Article 11. Programes i aplicacions
S’aproven els programes i les aplicacions

mitjançant els quals es tramita telemàtica-
ment el procediment de participació en les
convocatòries de processos selectius per a
l’accés a determinats cossos de la Genera-
litat de Catalunya, els quals han estat infor-
mats favorablement pel Centre de Teleco-
municacions i Tecnologies de la Informació
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 12 de gener de 2004

Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament

(04.009.063)


