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DECRET
216/2001, de 24 de juliol, pel qual es creen diver-
sos instituts d’educació secundària.

La previsió de demanda d’escolarització en
els diferents nivells d’ensenyament aconsella la
revisió de l’oferta de places públiques existents
en determinades localitats. Això possibilita una
millor resposta a les necessitats educatives.

Amb aquesta finalitat, i d’acord amb el que
disposa l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985, de
3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, a
proposta de la consellera d’Ensenyament i amb
la deliberació prèvia del Govern,

DECRETO:

Article únic
Crear els instituts d’educació secundària que

es detallen a l’annex d’aquest Decret, el funcio-
nament dels quals s’adequarà al que estableix el
Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s’apro-
va el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundària i
formació professional de grau superior i a la resta
de normativa legal o reglamentària aplicable.

DISPOSICIÓ FINAL

S’autoritza la consellera d’Ensenyament per
a l’execució i el desenvolupament del que dis-
posa aquest Decret.

Barcelona, 24 de juliol de 2001

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

CARME-LAURA GIL I MIRÓ

Consellera d’Ensenyament

ANNEX

DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL BAIX LLOBREGAT -
ANOIA

Comarca: Baix Llobregat.

Institut d’educació secundària amb número
de codi 08046657 a Esplugues de Llobregat, per
transformació de la secció d’educació secundària
Joaquim Blume, amb número de codi 08046657,
d’Esplugues de Llobregat, ubicat al c. Sant Ma-
teu, s/n, d’Esplugues de Llobregat

DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL VALLÈS

OCCIDENTAL

Comarca: Vallès Occidental.

Institut d’educació secundària amb número
de codi 08046694 a Sant Cugat del Vallès, per
transformació de la secció d’educació secundària
Centre d’Alt Rendiment Esportiu, amb número
de codi 08046694, de Sant Cugat del Vallès,
ubicat al c. Alcalde Barnils, s/n, de Sant Cugat
del Vallès.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Comarca: Tarragonès.

Institut d’educació secundària amb número
de codi 43009722 a Tarragona, per fusió de l’ins-

titut d’educació secundària Antoni Rovira i
Virgili, amb número de codi 43006629 i de l’ins-
titut d’educació secundària Cal·lípolis, amb
número de codi 43007191, de Tarragona, ubicat
al c. Autovia de Salou, s/n, de Tarragona,

(01.187.141)

DECRET
217/2001, de 24 de juliol, pel qual se suprimeixen
diversos col·legis d’educació infantil i primària.

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

Amb aquesta finalitat, i d’acord amb el que
disposa l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985, de
3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, a
proposta de la consellera d’Ensenyament i amb
la deliberació prèvia del Govern,

DECRETO:

Article únic
El cessament en les seves activitats acadèmi-

ques i administratives dels col·legis d’educació
infantil i primària que es detallen a l’annex
d’aquest Decret, amb efectes acadèmics i admi-
nistratius des de la fi del curs escolar 2000-2001.

DISPOSICIÓ FINAL

El Departament d’Ensenyament adoptarà las
mesures corresponents per al compliment del
que disposa aquest Decret.

Barcelona, 24 de juliol de 2001

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

CARME-LAURA GIL I MIRÓ

Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat)

Comarca del Barcelonès
Col·legi d’educació infantil i primària Mare

de Déu del Port, amb número de codi 08042317,
ubicat al carrer de la Mare de Déu del Port, 209-
211, de Barcelona.

Delegació Territorial de Barcelona II (comar-
ques)

Comarca d’Osona
Col·legi d’educació infantil i primària Arc Iris,

amb número de codi 08034680, ubicat al carrer
de Mossèn Riba Pont, s/n, de la Torre d’Oristà
(Oristà).

(01.190.002)

DECRET
218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l’ús
social dels edificis dels centres docents públics.

Les instal·lacions escolars dels centres docents
públics són presents a la pràctica totalitat del ter-
ritori i constitueixen un patrimoni de primer
ordre dels ciutadans de Catalunya. Aquests
espais docents inclouen sovint pistes esportives,
gimnasos, biblioteques i altres equipaments que,
més enllà del seu ús escolar, poden ser objecte
d’un ús social, sense interferir l’activitat docent,
que cal fomentar i regular.

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’or-
denació general del sistema educatiu, estableix
a l’apartat primer de la disposició addicional dis-
setena que la conservació, el manteniment i la vi-
gilància dels edificis destinats a centres d’educació
infantil de segon cicle, primària o especial, que
depenen de les administracions educatives, cor-
respondran al municipi respectiu. Això no obs-
tant, aquests edificis no podran destinar-se a al-
tres serveis o finalitats sense autorització de
l’administració educativa corresponent.

La mateixa Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octu-
bre, d’ordenació general del sistema educatiu,
preveu a l’apartat sisè de la disposició addicional
dissetena que seran les administracions educa-
tives qui establiran el procediment per a l’ús dels
centres docents que en depenguin, per part de
les autoritats municipals, fora de l’horari lectiu,
per a activitats educatives, culturals, esportives
o altres de caràcter social. Aquest ús estarà
només subjecte a les necessitats derivades de la
programació de les activitats d’aquests centres.

La Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre,
de la participació, l’avaluació i el govern dels
centres docents, disposa que les administracions
educatives podran regular el procediment que
permeti als centres docents públics obtenir re-
cursos complementaris amb l’aprovació prèvia
del consell escolar.

En el cas dels centres d’educació secundària
o de règim especial, en què l’edifici és patrimoni
de la Generalitat de Catalunya i aquesta es fa
càrrec del manteniment, la vigilància i la conser-
vació, aquest foment s’encarrega als consells
escolars dels centres, s’assigna al director la fa-
cultat d’autoritzar-ne l’ús en els casos d’utilitza-
cions no continuades.

Pel que fa als col·legis d’educació infantil i
primària, en què l’edifici es patrimoni de la cor-
responent corporació local, la qual es fa càrrec
del seu manteniment, vigilància i conservació,
és la mateixa corporació local la que autoritza
l’ús social de les instal·lacions.

Això no obstant, no es pot carregar sobre
l’economia dels centres docents l’increment de
despesa que comporta aquesta utilització. Per
això, en el cas dels centres d’educació secundària
o de règim especial, l’organisme que utilitza les
instal·lacions s’ha de fer càrrec de les despeses
que ocasiona, i per garantir la responsabilitat per
danys a persones o instal·lacions, cal aportar una
pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsa-
bilitat civil. En el cas dels col·legis d’educació
infantil i primària cal garantir la compensació
al centre docent si l’activitat autoritzada per la
corporació local comporta despeses al centre de
manera directa, i en qualsevol cas assegurar el
manteniment i la renovació dels equipaments
utilitzats.

Finalment, en el cas d’edificis de centres de
primària que per necessitats d’escolarització han
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estat destinats a educació secundària, és el con-
sell escolar del centre que fomenta l’ús social i
el director qui autoritza l’activitat. L’ajuntament
propietari de l’edifici té prioritat en l’utilització
de les instal·lacions en cas de concurrència de
peticions.

En virtut d’això, a proposta de la consellera
d’Ensenyament, amb l’informe del Consell Es-
colar de Catalunya, l’informe de la Comissió de
Govern Local, d’acord amb el dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació
prèvia del Govern,

DECRETO

CAPÍTOL 1
Disposicions de caràcter general

Article 1
Àmbit d’aplicació

Aquest Decret és d’aplicació als centres do-
cents públics de la Generalitat de Catalunya, la
gestió dels quals correspon al Departament
d’Ensenyament.

Article 2
Objecte de regulació

2.1 Aquest Decret regula l’ús dels edificis,
instal·lacions i serveis dels centres docents, per
part de persones físiques o jurídiques, per a la
realització d’activitats educatives, culturals,
artístiques, esportives o altres de caràcter social.

2.2 Les associacions de mares i pares d’alum-
nes, les associacions d’alumnes i d’exalumnes del
centre, poden realitzar en els centres docents les
seves activitats i programes de formació, d’acord
amb el procediment establert en aquesta dispo-
sició, amb caràcter preferent.

2.3 Les activitats que es desenvolupin en
els centres docents a l’empara del que dispo-
sa aquest Decret no han d’interferir, impedir
o dificultar les activitats ordinàries dels centres
ni les aprovades pel consell escolar incorpora-
des a la seva programació anual.

Article 3
De l’ús dels centres

3.1 El Departament d’Ensenyament, els
ajuntaments i el consell escolar de cada centre
fomenten l’ús social dels edificis i instal·lacions
dels centres docents fora de l’horari escolar.

El Departament d’Ensenyament i els ajunta-
ments vetllen per aquest ús social.

3.2 S’entén per ús social aquell que satisfà
necessitats de diferents col·lectius socials sen-
se ànim de lucre. L’ús social exclou l’establiment
d’obligacions jurídiques contractuals.

 3.3 S’entén per horari escolar a efectes del
que s’estableix en aquesta disposició el perío-
de temporal que comprèn l’horari lectiu i inter-
lectiu del migdia, així com el període anterior
o posterior a l’horari lectiu en què es desenvo-
lupen activitats extraescolars o complementà-
ries aprovades pel consell escolar del centre i
previstes en la seva programació anual.

Article 4
Ús social dels centres en horari escolar

4.1 L’autorització d’ús social dels edificis,
instal·lacions o serveis dels centres docents afec-
tats al servei d’educació en horari escolar per
part de persones físiques o jurídiques o organis-

mes requereix d’autorització prèvia expressa de
la delegació territorial corresponent.

4.2 La direcció del centre farà arribar les
sol·licituds que se li dirigeixen a la delegació
territorial, amb el corresponent informe.

4.3 Les activitats extraescolars o comple-
mentàries organitzades per les associacions de
pares o mares d’alumnes no requereix de tràmit
d’autorització prèvia de la delegació territori-
al, sempre que siguin aprovades pel consell es-
colar del centre, en la seva programació anual.

Article 5
Responsabilitats derivades de l’ús

Les administracions, institucions, organismes,
associacions, persones físiques o jurídiques que
hagin estat autoritzades per a l’ús d’edificis,
instal·lacions o serveis dels centres docents, in-
closos els supòsits d’ús per a la realització d’ac-
tivitats complementàries o extraescolars, són
responsables dels danys que hi puguin causar i
hauran de subscriure una pòlissa de responsa-
bilitat civil que garanteixi sense limitació la re-
paració dels possibles danys en instal·lacions i
materials, i d’indemnització per danys a persones
i béns aliens. Així mateix, assumeixen totes les
responsabilitats derivades de la contractació de
personal o serveis de tota mena per dur a terme
les actuacions o activitats desenvolupades o
impulsades mentre en facin ús, sense que el De-
partament d’Ensenyament en pugui assumir cap
responsabilitat o obligació directa o indirecta.

CAPÍTOL 2
Ús social dels centres d’ensenyaments secunda-
ris o de règim especial

Article 6
Competències del director en els centres d’ense-
nyaments secundaris o de règim especial

6.1 Correspon al director resoldre sobre les
peticions d’ús social dels edificis, instal·lacions
i serveis dels centres docents formulades per les
persones interessades, que hauran d’acreditar
el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús. El director informa el consell es-
colar de les autoritzacions donades.

En el supòsit que la petició formulada ho si-
gui per a una utilització periòdica o continua-
da per un termini superior a quinze dies lectius,
el director informa el consell escolar, prèviament
a la seva resolució, de la qual en farà arribar
còpia a la delegació territorial per al seu conei-
xement.

En tots els casos, la resolució del director es
dicta en el marc establert pel consell escolar en
el reglament de règim interior del centre.

6.2 El director del centre podrà revocar de
manera fonamentada l’autorització d’ús conce-
dida quan així convingui als interessos generals
del centre, o el peticionari de l’ús no en respecti
les condicions en què fou atorgada o no se n’apre-
ciï l’ús social. El director informa de la revoca-
ció de l’autorització al consell escolar.

6.3 Contra la resolució del director es pot
interposar, dins els terminis establerts, recurs
d’alçada davant el delegat territorial, la resolució
del qual esgotarà la via administrativa.

Article 7
Compensacions per l’ús del centre

7.1 El director del centre fixa l’import de la
compensació econòmica per l’ús de les seus,

edificis, instal·lacions o serveis, escoltada la
proposta del secretari. La compensació fixada
ha de ser suficient per a donar cobertura a tota
la despesa generada, tant corrent com de repo-
sició de material o reparació d’instal·lacions i
equipaments eventualment malmesos.

No es poden destinar recursos propis del cen-
tre per a fer front a les despeses que se’n deri-
vin de l’ús social dels seus edificis, instal·lacions
o serveis.

7.2 Els ingressos compensatoris que s’obtin-
guin són aplicats a les despeses de funcionament
del centre i figuren en la seva comptabilitat.

Article 8
Formalització de convenis per a l’ús social dels
centres

8.1 El director, com a president del consell
escolar del centre, en els termes que determini
el Departament d’Ensenyament, d’acord amb
el que estableix aquest Decret, pot subscriure
convenis amb persones físiques o jurídiques
sense ànim de lucre per afavorir l’ús social dels
serveis, edificis i instal·lacions dels centres la
titularitat demanial dels quals és de la Genera-
litat de Catalunya o per concedir l’autorització
d’ús per períodes inferiors a quinze dies. En
altres casos es requereix l’aprovació prèvia del
consell escolar.

8.2 Els convenis han de preveure, almenys,
els ingressos necessaris per fer front a les des-
peses de tot tipus que ocasioni l’activitat objecte
del conveni i les condicions d’ús del centre no
poden tenir un període de vigència superior a
un curs acadèmic.

8.3 Prèviament a la formalització dels con-
venis, el director lliura un exemplar al delegat
territorial per a la seva autorització.

L’autorització es considera concedida si en el
termini de 30 dies la delegació territorial no emet
resolució expressa denegatòria de l’autoritza-
ció.

La resolució que emeti la delegació territo-
rial, cas que sigui denegatòria de l’autorització,
és vinculant per al centre.

CAPÍTOL 3
Ús social dels edificis de centres d’educació in-
fantil i primària

Article 9
Competència de l’ajuntament per resoldre

9.1 Correspon als ajuntaments resoldre
sobre l’ús social dels edificis, instal·lacions, ser-
veis dels col·legis d’educació infantil i primària,
la titularitat demanial dels quals els correspon.

9.2 Quan la realització de l’activitat reque-
reixi l’ús d’equipaments o material del centre,
la titularitat dels quals és del Departament d’En-
senyament, prèviament a la seva autorització es
requerirà la conformitat explícita documenta-
da de la direcció del centre.

Article 10
Notificació al director i condició d’ús

10.1 L’ajuntament ha de notificar al direc-
tor del centre les autoritzacions concedides,
prèviament a la realització de les corresponents
activitats. Si l’autorització és per una activitat
periòdica o contínua, el director en dóna compte
a la delegació territorial.

10.2 L’ajuntament ha d’adoptar les mesu-
res oportunes en matèria de vigilància, mante-
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niment i neteja dels locals i instal·lacions empra-
des, de tal manera que quedin en l’estat adequat
per al seu ús posterior per alumnes i professors
en les activitats ordinàries.

Així mateix, la corporació local respon que
els equipaments i materials del centre eventu-
alment emprats per a l’exercici de l’activitat
romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella
ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense
cost per l’escola.

Article 11
Compensació de despeses

11.1 Si l’activitat autoritzada comporta des-
peses per al centre docent, la persona física o
jurídica, o l’organisme o la institució que utilit-
za les instal·lacions, equipaments o serveis del cen-
tre, o en el seu defecte la corporació local, ha de
compensar a aquest per les despeses ocasionades.

El centre no pot destinar recursos assignats
per a la compra de béns o serveis o al funciona-
ment del centre per a fer front a despeses deri-
vades de les autoritzacions d’ús concedides.

11.2 Els ingressos compensatoris que s’obtin-
guin són aplicats a les despeses de funcionament
del centre i figuren en la seva comptabilitat.

CAPÍTOL 4
Ús social dels edificis, instal·lacions i serveis de
propietat municipal emprats per a impartir edu-
cació secundària o ensenyaments de règim espe-
cial.

Article 12
Prioritat de l’ajuntament per a fer ús del centre

12.1 Els ajuntaments tenen prioritat per a
l’ús social fora de l’horari escolar i en el perío-
de de vacances escolars, dels edificis, instal·-
lacions i serveis dels centres docents del Depar-
tament d’Ensenyament, la titularitat demanial
dels quals els correspon i que han estat afectats
per impartir ensenyaments d’educació secundà-
ria obligatòria o ensenyaments postoperatoris
o de règim especial.

12.2 Abans de l’inici de cada trimestre esco-
lar, l’ajuntament comunicarà a la direcció del
centre la relació d’activitats per a la realització de
les quals es requereix l’ús d’instal·lacions, edifi-
cis o serveis del centre per tal que es pugui emetre
l’oportuna autorització, quan correspongui.

12.3 Els ajuntaments hauran d’adoptar les
mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions
de manera que quedin en perfecte estat per al
seu ús posterior per alumnes i professors en les
activitats ordinàries del centre.

Així mateix, l’ajuntament garanteix que els
equipaments i materials del centre eventualment
emprats per a l’exercici de l’activitat romanen
en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat
o se’n produeix la  substitució o reparació sen-
se cost pel centre. Tanmateix, l’ajuntament es
fa càrrec de la despesa generada.

12.4 En tot el que específicament no regulen
els punts anteriors, és d’aplicació en aquests
centres el que disposen els capítols 1 i 2 d’aquest
Decret.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

—1 En els supòsits que no tinguin la conside-
ració d’ús social, correspon a l’ajuntament l’au-

torització d’ús dels edificis dels quals en tinguin
la titularitat demanial i a la delegació territori-
al per la resta d’edificis.

—2 Quan la realització de l’activitat requereixi
l’ús d’equipaments de característiques singulars
del centre, es demanarà la conformitat prèvia de
la delegació territorial.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades les disposicions d’igual o
inferior rang que s’oposin al que disposa aquest
Decret, i especialment, l’article 7 del reglament
orgànic dels centres docents públics que impar-
teixen educació infantil i primària, aprovat pel
Decret 198/1996, de 12 de juny (DOGC núm.
2218, de 14.6.1996); l’article 6 del reglament or-
gànic dels centres docents públics que impartei-
xen educació secundària i formació professional
de grau superior aprovat pel Decret 199/1996, de
12 de juny (DOGC núm. 2218, de 14.6.1996), la
disposició addicional setena del Decret 199/1996,
esmentat; l’Ordre de 15 d’octubre de 1981, sobre
el procediment d’utilització de les instal·lacions
dels centres docents públics (DOGC núm. 174,
d’11.11.1981); l’Ordre de 3 de febrer de 1982, per
la qual es revisa parcialment la de 15 d’octubre
de 1981, sobre el procediment d’utilització de les
instal·lacions dels centres docents públics (DOGC
núm. 207, d’11.3.1982); la Resolució de 15 de fe-
brer de 1982, que desplega l’Ordre de 15 d’octu-
bre de 1981, pel que fa al procediment d’utilització
de les instal·lacions dels centres docents públics
de batxillerat (DOGC núm. 207, d’11.3.1982) ; i
la Resolució de 15 de febrer de 1982, que desplega
l’Ordre de 15 d’octubre de 1981, pel que fa al pro-
cediment d’utilització de les instal·lacions dels
centres docents públics de formació professional
(DOGC núm. 207, d’11.3.1982).

Barcelona, 24 de juliol de 2001

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

CARME LAURA GIL I MIRÓ

Consellera d’Ensenyament

(01.190.003)

*

DEPARTAMENT
DE CULTURA

ORDRE
de 25 de juliol de 2001, per la qual s’aproven els
preus d’inscripció a les jornades Sistemes Com-
plexos i Esport (Complex Systems and Sport) i
al cicle de cursos d’educació física integral de
l’Institut Nacional d’Educació Física de Cata-
lunya.

Entre les activitats programades en el curs
acadèmic 2000-2001 s’inclou un cicle de cursos
d’educació física integral, organitzat conjunta-
ment pels centres de Barcelona i de Lleida, que
pretén actuar sobre la globalitat de la persona
i corregir la tendència a considerar únicament
l’educació esportiva, oblidant aspectes substan-
cials de la formació física i sensitiva de les per-
sones, com són les vivències i els ensenyaments
mitjançant postures, actituds, expressivitat, so-
lidaritat, cooperació, comunicació no verbal i
l’estímul de la consciència corporal.

Dintre dels actes programats en commemoració
del 25è aniversari del Centre de Barcelona de
l’INEFC s’inclouen les jornades Sistemes Comple-
xos i Esport (Complex Systems and Sport), on es
presenten les aportacions de científiques i científics
de reconegut prestigi mundial sobre aquest nou
camp científic que estudia com les parts d’un sis-
tema determinen el seu comportament global i
com els sistemes interactuen amb el seu entorn, i
es convida a professionals de l’activitat física i l’es-
port a introduir-se en aquests conceptes que po-
den transformar notablement la seva vida quoti-
diana.

A proposta de l’INEFC, vistos els informes
favorables de la Intervenció Delegada i de l’As-
sessoria Jurídica del Departament d’Economia
i Finances, i d’acord amb l’article 23 de la Llei
15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus
públics de la Generalitat de Catalunya,

ORDENO:

Article únic
Aprovar els preus d’inscripció a les jornades

Sistemes Complexos i Esport (Complex Systems
and Sport) i al cicle de cursos d’educació física
integral de l’Institut Nacional d’Educació Física
de Catalunya, d’acord amb els imports que s’es-
tableixen a l’annex d’aquesta Ordre.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta disposició entrarà en vigor l’ende-
mà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 25 de juliol de 2001

JORDI VILAJOANA I ROVIRA

Conseller de Cultura

ANNEX

—1 Preus d’inscripció a les jornades Sistemes
Complexos i Esport (Complex System and Sport),
a celebrar els dies 14 i 15 de setembre de 2001 al
centre de Barcelona de l’INEFC.

Inscripció fins al 24 d’agost de 2001:
Estudiants: 14.000 ptes. (84,14 euros).
Altres: 18.000 ptes. (108,18 euros).

.. ...
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h) La implicació de l’alumnat i dels pares i
mares en el desenvolupament del pla.

—5 Formalització documental del pla estratègic
El Departament d’Ensenyament i el centre

faran constar en un document els objectius del
pla estratègic i els indicadors d’avaluació i de
progrés per cursos a partir del quals s’establirà
el control del compliment del pla.

—6 Incidència del pla estratègic en el model de
gestió organitzativa i pedagògica

El pla estratègic pot implicar singularitats en
l’organització i adaptació del currículum, en la
definició i el sistema de provisió específica de
determinats llocs de treball vacants de caràcter
singular, en la gestió organitzativa i del regla-
ment de règim interior del centre i en les carac-
terístiques dels recursos materials. La formació
del professorat, quan escaigui, serà específica
d’acord amb els objectius del pla.

—7 Elaboració, aprovació, autorització i segui-
ment del pla estratègic

7.1 El pla estratègic l’elaborarà l’equip di-
rectiu, i l’hauran d’aprovar el claustre de pro-
fessors i el consell escolar del centre.

7.2 Un cop aprovat pel centre, aquest el
presentarà, abans del 19 de novembre de 2001,
a la delegació territorial, que farà la seva valo-
ració mitjançant un informe amb proposta es-
pecífica d’aprovació o denegació.

7.3 Per elaborar l’informe de valoració, a
cadascuna de les delegacions territorials es cons-
tituirà una comissió presidida pel delegat o de-
legada o per la persona en qui delegui i forma-
da per l’inspector o inspectora en cap, un altre
inspector o inspectora, el o la cap de la secció
de serveis educatius i formació, un director o
directora de CEIP i un director o directora
d’IES.

7.4 Aquest informe es trametrà abans del
30 de novembre de 2001 a la consellera d’En-
senyament, la qual resoldrà a proposta de la
Direcció General d’Ordenació i Innovació Edu-
cativa (quan s’escaigui, amb l’informe favora-
ble de les direccions generals de Centres Do-
cents, de Recursos Humans i de Formació
Professional), abans del 12 de desembre de
2001, sobre la procedència de l’autorització del
pla estratègic i farà pública la resolució corres-
ponent.

7.5 El delegat o la delegada territorial for-
malitzaran, juntament amb el director o la di-
rectora del centre, el document al qual fa refe-
rència l’apartat 5 d’aquesta Resolució. Aquest
document es formalitzarà abans del 21 de gener
de 2002.

7.6 Transcorreguts els dos primers cursos de
l’aplicació del pla estratègic, el centre elaborarà
una memòria sobre el seu desenvolupament i els
resultats assolits.

7.7 Quan acabaran els quatre cursos de
l’aplicació del pla estratègic, el centre presen-
tarà al Departament d’Ensenyament, per tal que
la valori, una memòria que contindrà els indi-
cadors d’avaluació i progrés que figuren en el
document que estableix l’apartat 5 d’aquesta
Resolució.

—8 Recursos per al desenvolupament del pla
estratègic

El Departament d’Ensenyament adoptarà,
dins dels recursos pressupostaris disponibles, les
mesures d’adequació de l’assignació dels recur-

sos humans i materials necessaris per al desen-
volupament dels plans estratègics autoritzats
relatius a centres de la seva titularitat.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administra-
tiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la seva publicació al DOGC, de conformitat
amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdic-
ció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs conten-
ciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar
l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, segons el
que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 22 d’octubre de 2001

CARME-LAURA GIL I MIRÓ

Consellera d’Ensenyament

(01.291.150)

CORRECCIÓ D’ERRADA
al Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es
regula l’ús social dels edificis dels centres do-
cents públics (DOGC núm. 3446, pàg. 12367,
de 6.8.2001).

Havent observat una errada en la publicació
de l’esmentat Decret al DOGC núm. 3446, pàg.
12367, de 6.8.2001, se’n detalla l’oportuna cor-
recció:

A l’article 12.1, pàg. 12369, on diu:
“...ensenyaments d’educació secundària obli-

gatòria o ensenyaments postoperatoris o de
règim especial”,
ha de dir:

“...ensenyaments d’educació secundària obli-
gatòria o ensenyaments postobligatoris o de
règim especial”.

Barcelona, 25 d’octubre de 2001

ROSA PÉREZ I ROBLES

Cap de l’Àrea de Tractament de Textos
del DOGC en funcions

(01.296.040)

*

DEPARTAMENT
DE CULTURA

CORRECCIÓ D’ERRADA
a la Resolució de 26 de setembre de 2001, per la
qual es modifica la dotació pressupostària de la
convocatòria de subvencions a empreses per a
l’edició de treballs relacionats amb el patrimoni
etnològic de Catalunya corresponents a l’any 2001
(DOGC núm. 3489, pàg. 15329, de 9.10.2001).

Havent observat una errada al text original
de l’esmentada Resolució, tramès al DOGC i
publicat al núm. 3489, pàg. 15329, de 9.10.2001,
se’n detalla l’oportuna correcció:

Al primer paràgraf de la Resolució, on diu:
“Per la Resolució de 20 de febrer de 2001

(DOGC núm. 3347, de 14.3.2001)...”,
ha de dir:

“Per la Resolució de 24 d’abril de 2001
(DOGC núm. 3386, d’11.5.2001)...”.

Barcelona, 10 d’octubre de 2001

AURORA SANZ I MANRIQUE

Secretària general

(01.282.045)

CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT

RESOLUCIÓ
de 26 de setembre de 2001, per la qual es modi-
fica la dotació pressupostària de la convocatò-
ria de subvencions per a activitats esportives de
les federacions esportives catalanes, les agrupa-
cions federatives catalanes i les unions esporti-
ves de clubs, corresponent a l’any 2001.

Per la Resolució de 19 de gener de 2001
(DOGC núm. 3318, d’1.2.2001) es convocà con-
curs públic per a la concessió de subvencions
per a activitats esportives de les federacions es-
portives catalanes, les agrupacions federati-
ves catalanes i les unions esportives de clubs,
corresponents a l’any 2001. L’article 3 d’aque-
lla Resolució preveu una dotació màxima de
592.475.000 pessetes (3.560.847,47 euros) amb
càrrec a la partida 07.36.481.01.

Així mateix, l’article 3 esmentat, estableix que
aquesta dotació es podrà incrementar amb l’im-
port dels ingressos corresponents a les transfe-
rències de les diputacions catalanes en matèria
d’esports, fins a un màxim de 50.000.000 de
pessetes.

Vistos els certificats de les aportacions dels
crèdits de la Diputació de Girona de data
22.2.2001 per import de 211.438.732 pessetes
i de la Diputació de Tarragona de data 19.2.2001
per import de 155.398.273 pessetes;

Vist l’informe favorable del Comitè Execu-
tiu del Consell Català de l’Esport, palès a l’ac-
ta de la reunió d’aquest òrgan de data 4 d’abril
de 2001, de modificar la dotació inicialment
prevista en el sentit d’augmentar-la en 50.000.000
de pessetes,

RESOLC:

Modificar la dotació pressupostària destinada
a la convocatòria de subvencions per a activitats
esportives de les federacions esportives catala-
nes, les agrupacions federatives catalanes i les
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