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PRESID ÈNCIA
D E LA GENERA LITAT

D EPA RTA MENT
D E ENSENYA MENT

CORRECCIÓ D ’ERRA D A
al D ecret 229/2000, de 26 de juny, pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics
a les universitats públiques per al curs 2000-2001
(D O G C núm . 3179, pàg. 8954, de 10.7.2000).

ORD RE
de 21 d’agost de 2000, per la qual es fa pública
la convocatòria per a l’atorgam ent dels ajuts de
m enjador del curs escolar 2000-2001.

H avent observat una errada al text original
de l’esmentat D ecret, tramès al D O G C i publicat al núm. 3179, pàg. 8954, de 10.7.2000, se’n
detalla l’oportuna correcció.
A la pàgina 8956, al punt 8 de l’annex, on diu:
“—8 Certificats d’aptitud pedagògica (CA P)
i/o de qualificació pedagògica (CCP), ...”,
ha de dir:
“—8 Certificat d’aptitud pedagògica (CA P),
...”.
Barcelona, 5 de setembre de 2000
J O SE P G R IFO LL I G U A SCH
Secretari general
(00.249.084)
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DISPOSICIONS

E l D ecret 160/1996, de 14 de maig (D O G C
núm. 2208, de 20.5.1996), pel qual es regula el
servei escolar de menjador als centres docents
públics de titularitat del D epartament d’E nsenyament, estableix al seu article 21 la possibilitat que les administracions públiques, dins les
disponibilitats pressupostàries, puguin establir
ajuts de menjador per als alumnes que ho sol·licitin i als quals no els correspongui la gratuïtat
del servei.
Per tot això, i d’acord amb el que estableixen
el D ecret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, modificat per la Llei 25/
1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, i per la Llei
4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, i a proposta de la Direcció General
de Promoció E ducativa,
O R D E NO :
—1 Obrir convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per atendre necessitats d’origen socioeconòmic adreçats
als alumnes d’ensenyaments obligatoris als quals
no els correspongui la gratuïtat d’aquest servei
i estiguin escolaritzats en centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament de la
ciutat de Barcelona, per al curs 2000-2001.
—2 A provar les bases de la convocatòria que
són les que figuren a l’annex 1 d’aquesta Ordre.
—3 Els ajuts es faran efectius a càrrec del crèdit 06.05.481.01/8, per un import màxim de
323.000.000 ptes. (1.941.269,10 euros). Els ajuts
corresponents al període setembre-desembre
del curs 2000-2001, fins a un import màxim de
116.415.000 ptes. (699.668,24 euros), aniran a
càrrec del pressupost per a l’any 2000.
Contra aquesta O rdre, que exhaureix la via
administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa A dministrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la seva publicació al D O G C, d’acord amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
A ixí mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que dicti l’acte,
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la seva publicació al D O G C, 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, 21 d’agost de 2000
C A R ME -L A U R A G IL I M IR Ó
Consellera d’E nsenyament

A NNE X 1
B ases reguladores
—1 O bjecte
L’objecte de la convocatòria és la concessió
d’ajuts de menjador als alumnes escolaritzats en
ensenyaments obligatoris en centres docents
públics de titularitat del D epartament d’E nsenyament de la ciutat de Barcelona als quals no
els correspongui la gratuïtat del servei, per al
curs escolar 2000-2001.
—2 B eneficiaris i requisits
2.1 Podran sol·licitar aquests ajuts els alumnes usuaris del servei de menjador que cursin ensenyaments obligatoris en centres docents públics ordinaris, d’atenció educativa preferent o
d’educació especial, de titularitat del D epartament d’Ensenyament, de la ciutat de Barcelona.
2.2 Són requisits indispensables per poder
sol·licitar i rebre aquests ajuts:
No gaudir d’ajuts o subvencions pel mateix
concepte atorgats per altres administracions públiques o ens públics o privats.
Tenir plaça de menjador en el centre.
H aver presentat la sol·licitud i la documentació requerida en la present O rdre, en els terminis establerts.
—3 Criteris per a l’atorgam ent dels ajuts
E n l’atorgament dels ajuts es tindran en
compte els següents criteris:
a) La renda familiar disponible.
b) El nombre de membres de la unitat familiar.
c) Les condicions socials del sol·licitant, acreditades pels òrgans competents.
d) E ls membres de la unitat familiar afectats
per disminucions psíquiques o físiques.
—4 Sol·licituds, docum entació i term ini
4.1 Les sol·licituds es formalitzaran en imprès normalitzat que serà facilitat a la D elegació Territorial d’E nsenyament de Barcelona I
(ciutat) o al centre docent.
Si l’ajut se sol·licita per a més d’un membre
de la família, aquest es formularà en un únic
imprès sempre que els alumnes estiguin matriculats en el mateix centre.
4.2 Els sol·licitants hauran d’aportar, juntament amb la sol·licitud normalitzada, els següents documents:
a) Fotocòpia completa de la darrera declaració presentada de l’impost sobre la renda de
cadascun dels membres de la unitat familiar, amb
la carta de pagament segellada per l’entitat on
s’hagi presentat la declaració.
En el cas que es consideri que la situació familiar pot haver variat molt, es podrà demanar la
presentació de les dues darreres declaracions de
l’impost sobre la renda.
b) En el cas que no s’hagi presentat declaració de l’impost sobre la renda pel fet de no estar obligat a fer-ho:
Certificació d’havers del darrer exercici amb
les retencions corresponents.
Certificació acreditativa dels ingressos percebuts durant el darrer exercici en concepte d’atur,
pensió de jubilació, viduïtat o orfenesa, segons
procedeixi.
E n el cas que es consideri que la situació familiar pot haver variat molt, es podrà demanar
la presentació de les certificacions dels dos darrers exercicis.
c) Fotocòpia del llibre de família amb tots els
seus components.

11650

D iari O ficial de la G eneralitat de Catalunya

Si es dóna la situació familiar de separació de
fet, s’haurà de presentar o bé document notarial o fotocòpia dels justificants d’interposició
de la demanda o altres documents que demostrin aquesta situació.
Si la separació és legal o bé hi ha divorci,
s’haurà de presentar la fotocòpia de la sentència judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador.
d) Condicions socials del sol·licitant, que
seran acreditades mitjançant certificació de
l’A juntament de Barcelona o bé pel D epartament de Benestar Social.
e) Si és procedent, s’hauran de presentar els
certificats que acreditin les circumstàncies psíquiques o físiques de la malaltia o disminució.
f) Factures o rebuts del lloguer del pis en el
supòsit que les despeses anuals per aquest concepte superin el 30% dels ingressos familiars.
4.3 Les sol·licituds degudament emplenades
es presentaran a la D elegació Territorial de
Barcelona I (ciutat) en el termini de 30 dies
hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta O rdre al D O G C.
Simultàniament, es presentarà en el centre
docent una còpia de la sol·licitud, juntament amb
la documentació procedent.
E xcepcionalment, els alumnes que amb caràcter extraordinari s’hagin incorporat tardanament als centres objecte d’aquesta convocatòria podran sol·licitar l’ajut amb posterioritat al
termini establert a l’apartat anterior.
—5 Tram itació
5.1 El consell escolar del centre revisarà les
sol·licituds i la documentació presentada, comprovarà que l’imprès de sol·licitud ha estat correctament emplenat, que s’ha aportat la documentació requerida i procedirà a baremar les
sol·licituds d’acord amb l’annex 2 d’aquesta
O rdre.
5.2 E n el supòsit que les dades siguin incompletes o manqui documentació, el Consell
E scolar farà pública als taulers d’anuncis dels
centres la relació nominal de les sol·licituds
afectades i establirà un termini de 10 dies hàbils per efectuar les comprovacions pertinents
i perquè els interessats puguin esmenar o completar les dades o adjuntar la documentació no
presentada inicialment.
E ls interessats que transcorregut aquest termini no esmenin les dites errades es considerarà
que desisteixen de la seva petició, la qual s’arxivarà sense cap més tràmit.
5.3 E n un termini no superior a dos dies
hàbils, un cop finalitzat el període concedit als
que han aportat nova documentació, s’exposarà
al tauler d’anuncis la llista provisional baremada.
Els sol·licitants tindran un termini de tres dies
hàbils per presentar per escrit les reclamacions
que estimin oportunes. E l Consell E scolar, en
un termini no superior a dos dies hàbils, resoldrà les reclamacions i farà pública als taulers
d’anuncis del centre la llista definitiva de sol·licituds, ordenades de major a menor puntuació, signada pel president del consell escolar.
5.4 La D irecció dels centres remetrà a la
D elegació Territorial de Barcelona (ciutat) la
relació de sol·licituds baremades, en el suport
informàtic que s’estableixi.
La documentació presentada romandrà arxivada al centre docent, la qual podrà ser sol·licitada per la D elegació Territorial en qualsevol moment.
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—6 Q uantia dels ajuts
6.1 La quantia total de l’ajut es determinarà
en funció del nombre total de dies lectius del curs
escolar amb servei de menjador, per una quantitat fixa per dia, que és fins a un màxim de:
350 ptes./dia, per als alumnes de centres ordinaris.
1.000 ptes./dia, per als alumnes d’educació
especial.
E n situacions socials o econòmiques molt
greus, acreditades documentalment, la quantitat
de l’ajut pot arribar fins a un import màxim de
600 ptes./dia.
6.2 La concessió d’aquests ajuts es farà amb
càrrec al crèdit 06.05.481.01/8, per un import
màxim de 323.000.000 ptes. (1.941.269,10 euros).
E ls ajuts corresponents al període setembredesembre del curs 2000-2001, fins a un import
màxim de 116.415.000 ptes. (699.668,24 euros),
aniran a càrrec del pressupost per a l’any 2000,
i la resta, corresponent al període gener-juny,
quedarà condicionada a les disponibilitats pressupostàries del proper exercici.
6.3 E l pagament es realitzarà directament
al centre docent de l’alumne beneficiari de l’ajut
i pel nombre de dies lectius amb servei de menjador corresponent al període pel qual es fa
l’abonament.
—7 Concessió dels ajuts
7.1 E s delega en la delegada territorial del
D epartament d’E nsenyament de Barcelona I
(ciutat) la facultat de resoldre aquesta convocatòria.
7.2 E s constituirà una comissió amb seu a
la D elegació Territorial de Barcelona I (ciutat)
amb la finalitat d’elaborar la proposta de resolució, i que estarà formada pels membres següents:
La delegada territorial de Barcelona I (ciutat), o persona en la qual delegui, com a presidenta.
U n/a inspector/a de la D elegació Territorial
de Barcelona I (ciutat) nomenat/da per la delegada territorial.
U n/a director/a d’un CE IP i un/a director/a
d’un IE S de la ciutat de Barcelona nomenats/
des per la delegada territorial.
La cap del Negociat de Centres a la Delegació
Territorial de Barcelona I (ciutat), que actuarà
com a secretària.
E l districte de Ciutat Vella de Barcelona és
una zona amb greus deficiències derivades de
factors socials, econòmics i ètnics, que fan necessària una especial atenció per part de les administracions. Per aquest motiu, des de fa molts
anys, el D epartament d’E nsenyament i l’A juntament de Barcelona col·laboren estretament en
l’atenció especial que requereixen els alumnes
d’aquest districte. E n aquest sentit, per elaborar la proposta d’atorgament dels ajuts dels
alumnes d’aquest districte, a més a més dels
membres esmentats, formaran part de la comissió:
E l coordinador de Serveis del districte de
Ciutat Vella.
E l cap de Serveis Personals del districte de
Ciutat Vella.
E l secretari del Consell E scolar del districte
de Ciutat Vella.
7.3 La comissió analitzarà les baremacions
realitzades pels centres, confeccionarà la relació d’alumnes per ordre de puntuació i elevarà
a la delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

una proposta de resolució de la convocatòria en
la qual es determinaran, d’acord amb els recursos disponibles, els beneficiaris per centres i la
quantia dels ajuts, així com la relació dels alumnes proposats per a denegació de l’ajut, especificant-ne el motiu.
L’alumnat que, tot i reunir els requisits de la
convocatòria, no hagi assolit un nombre d’ordre
que el permeti obtenir l’ajut, atès que els recursos disponibles són limitats, quedarà ordenat
d’acord amb la seva puntuació i constituirà una
llista d’espera. E n aquest supòsit, si algun dels
alumnes beneficiaris de l’ajut causés baixa al
centre, o per qualsevol altre motiu justificat no
pogués gaudir d’aquest ajut o en gaudeix parcialment, el Consell E scolar del centre, prèvia
autorització de la delegada territorial, assignarà
aquest ajut al següent alumne de la relació esmentada. Es podrà fer un procediment semblant
amb les absències dels beneficiaris.
7.4 La Comissió decidirà sobre els possibles
empats, tenint en compte com a primer criteri
el major nombre de germans del sol·licitant. En
el cas que l’empat persisteixi s’ordenaran alfabèticament les sol·licituds i es procedirà d’acord
amb el resultat obtingut, per als ensenyaments
obligatoris, en el sorteig públic efectuat d’acord
amb el que estableix l’article 18 de la R esolució de 15 de febrer de 2000, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matriculació
per al curs 2000-2001 (D O G C núm. 3078, de
15.2.2000).
7.5 A bans que transcorrin quinze dies des
de la data d’elevació de la proposta de resolució, la delegada territorial dictarà resolució
definitiva d’atorgament dels esmentats ajuts, que
es farà pública al tauler d’anuncis de la D elegació Territorial i es lliurarà als presidents dels
consells escolars respectius, als efectes de la seva
publicitat al centre.
L’esmentada Resolució inclourà tres annexos:
En el primer s’inclourà l’alumnat, per centres,
que resulti adjudicatari d’un ajut.
E n el segon constarà l’alumnat al qual li sigui denegat l’ajut perquè no reuneix algun o
alguns dels requisits exigits per la present convocatòria.
E n el tercer s’inclourà l’alumnat que, tot i
reunir els requisits de la convocatòria, no ha
assolit un nombre d’ordre que el permeti obtenir
l’ajut.
L’alumnat inclòs en aquest darrer annex quedarà ordenat d’acord amb la seva puntuació i
constituirà una llista d’espera amb la qual s’anirà
substituint, per rigorós ordre, l’alumnat adjudicatari que per qualsevol causa deixi de ser beneficiari d’aquests ajuts.
7.6 E n qualsevol cas, es consideraran estimades les sol·licituds d’ajuts no resoltes per
resolució expressa, dins el termini de sis mesos
des de la finalització del termini de presentació
de sol·licituds, sempre tenint en compte les disponibilitats pressupostàries.
7.7 Els beneficiaris dels ajuts resten obligats
a facilitar la informació requerida pels òrgans
de control de l’A dministració.
7.8 E ls ajuts atorgats seran revocats totalment o parcialment quan es detecti que en la
seva concessió va concórrer l’ocultació o la falsedat de les dades sol·licitades.
7.9 Els ajuts quedaran justificats mitjançant
la presentació de la nòmina justificativa enviada
pel director del centre a la D elegació Territorial de Barcelona I (ciutat), que estarà signa-
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D EPA RTA MENT
D ’A GRICU LTU RA ,
RA MA D ERIA I PESCA
da pels pares o tutors dels alumnes beneficiaris d’aquests ajuts, així com per la presentació
d’un certificat del director del centre en el qual
es faci constar que els fons rebuts pels beneficiaris han estat destinats al pagament del servei
de menjador.
—8 La despesa que comporta l’atorgament
d’aquests ajuts no té caràcter recurrent i, en tot
cas, les convocatòries futures resten sotmeses a
les disponibilitats pressupostàries del D epartament d’E nsenyament.
A NNE X 2
B arem de puntuació per als ajuts de m enjador
escolar
—1 Condicions econòm iques
a) E s computaran com a ingressos familiars
la totalitat dels ingressos de la unitat familiar
durant l’any anterior.
Al quocient resultant de dividir tots els ingressos familiars entre el nombre de membres de la
unitat familiar se li adjudicarà la puntuació següent:
Fins a 250.000 ptes.: 10 punts.
D e 250.001 a 300.000 ptes.: 8 punts.
D e 300.001 a 350.000 ptes.: 7 punts.
D e 350.001 a 400.000 ptes.: 6 punts.
D e 400.001 a 450.000 ptes.: 5 punts.
D e 450.001 a 500.000 ptes.: 4 punts.
D e 500.001 a 550.000 ptes.: 3 punts.
D e 550.001 a 600.000 ptes.: 2 punts.
D e 600.001 a 650.000 ptes.: 1 punt.
Més de 650.001 ptes.: 0 punts.
b) D espeses anuals per lloguer de l’habitatge:
Si superen el 30% de la suma dels ingressos
líquids: 1 punt.
Si superen el 50% dels ingressos líquids: 2
punts.
—2 D ades fam iliars
Infant en acolliment: 1 punt.
Per cada persona de la unitat familiar amb
disminució: 1 punt.
Per família nombrosa: 2 punts.
—3 Condicions sociofamiliars desfavorides: les
valorarà un professional dels serveis socials corresponents que aconsellin facilitar l’ajut de
menjador, fins a un màxim de 5 punts.
(00.250.037)

*

D ECRET
291/2000, de 31 d’agost, de declaració d’utilitat
pública i urgent execució de la concentració
parcel·lària de la z ona regable del pla del term e
m unicipal d’A lm enar.
La possibilitat de reg del pla del terme municipal d’Almenar i les acusades característiques
de gravetat que ofereix la dispersió parcel·lària
manifestades pels agricultors de la zona en sol·licitud de concentració dirigida al D epartament
d’A gricultura, R amaderia i Pesca, han fet que
es realitzi un estudi sobre les circumstàncies i les
possibilitats tècniques que concorren a la zona
esmentada, del que s’ha deduït la conveniència
de portar a terme la concentració parcel·laria per
raó d’utilitat pública.
Per això, de conformitat amb el que estableix
la Llei de 12 de gener de 1973, de reforma i desenvolupament agrari; a proposta del conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d’acord amb
el G overn,
D E CR E TO :
A rticle 1
Es declara d’utilitat pública i execució urgent
la concentració parcel·lària de la zona regable
del pla del terme municipal d’Almenar (Segrià).
A rticle 2
2.1 La zona a concentrar està constituïda,
en principi, pels terrenys situats al terme municipal d’A lmenar compresos dins els límits següents:
Nord: terme municipal d’A lfarràs.
Sud: terme municipal d’A lguaire.
E st: Serra del Sas i terres regades pel canal
d’A ragó i Catalunya.
O est: canal d’A ragó i Catalunya i terres regades per aquest canal.
2.2 A quest perímetre quedarà determinat
definitivament un cop realitzades les inclusions,
les rectificacions o les exclusions que, si s’escau,
s’acordin d’acord amb el que preveuen els articles 187 i següents de la Llei de reforma i desenvolupament agrari.
A rticle 3
E l D epartament d’A gricultura, R amaderia i
Pesca podrà dictar les disposicions que calguin
per a l’execució del què disposa aquest D ecret.
Barcelona, 31 d’agost de 2000
J O R D I P U JO L
President de la G eneralitat de Catalunya
J O SE P G R A U I SE R IS
Conseller d’A gricultura, R amaderia i Pesca
(00.238.001)
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D EPA RTA MENT
D E TREBA LL
ORD RE
de 7 de setem bre de 2000, per la qual es garanteix la prevenció de la sinistralitat i la seguretat
dels béns i de les persones en les activitats de les
empreses auxiliars de les centrals nuclears d’A scó
i Vandellòs en el subministrament d’energia elèctrica.
Vista la comunicació de vaga formulada pels
sindicats CCO O i U G T, que afecta tots els treballadors de les empreses auxiliars que donen
el seu servei en els centres de treball de les centrals nuclears d’A scó i Vandellòs, des del dia 12
de setembre fins al dia 11 d’octubre de l’any
2000, amb una durada de 24 h cada dia;
A tès que l’activitat de prevenció de qualsevol mena de risc en els treballs a les centrals
nuclears en el subministrament elèctric ha de ser
considerada com un servei essencial per a la
comunitat, d’acord amb l’article 2 de la Llei 54/
1994, de 27 de novembre, reguladora del sector
elèctric, en què la producció i el subministrament
d’energia elèctrica s’ha de donar amb totes les
condicions de seguretat. Cal tenir present que
la societat actual necessita el subministrament
d’energia elèctrica de manera absolutament
necessària per a la realització de tot tipus d’activitat, ja que en cas de no poder-se utilitzar,
quedaria col·lapsada la societat. A l mateix
temps, els centres de producció d’energia, com
ara les centrals nuclears, tant pel sistema de
producció com per les radiacions han de ser
objecte d’unes mesures especials de seguretat i
de prevenció de sinistres, les quals en uns casos
les duen a terme les mateixes centrals directament, o bé contracten empreses alienes per
donar el servei necessari per al funcionament de
les centrals nuclears;
A tès que l’article 15 de la Constitució espanyola reconeix el dret a la vida i a la integritat
física, i l’article 45 reconeix el dret a un medi
ambient adequat;
A tès que no totes les activitats que desenvolupen les empreses auxiliars tenen per finalitat
la prevenció de sinistres i la protecció de les
persones i dels béns a les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs en el subministrament elèctric,
s’han d’identificar aquelles activitats que tenen
incidència en els drets i els béns que s’han de
protegir. E n aquest sentit, les activitats de les
empreses que efectuen les funcions de seguretat, com l’empresa Prosegur; les de prevenció
contra riscos d’incendis, com l’empresa KeytecLainsa; les de protecció radiològica, com l’empresa Proinsa; les de serveis de química i radioquímica, com l’empresa Alsthom; les de suport
del sistema nuclear, com l’empresa Westinghouse; les de serveis d’enginyeria de suport, com
l’empresa Initec; les de manteniment elèctric i
d’instruments, com les empreses Copisa, R .
Vizcaíno i Masa; les de serveis industrials auxiliars, com les empreses Semla i D over, i les de
serveis de reposició d’elements, com l’empresa
Maessa, cal considerar-les com a essencials a fi
i efecte de poder garantir el funcionament correcte de les centrals nuclears i amb les degudes
garanties.
Atès que cal compatibilitzar el legítim dret de
vaga dels treballadors amb el dret dels ciutadans
i usuaris de poder rebre el subministrament
d’energia elèctrica amb les degudes condicions,
i que, en tot cas, s’han de donar els paràmetres

