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PRESID ÈNCIA
D E LA GENERA LITAT
CORRECCIÓ D ’ERRA D A
al D ecret 176/2001, de 26 de juny, pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics
a les universitats públiques per al curs 2001-2002
(D O G C núm . 3427, pàg. 10727, de 10.7.2001).
H avent observat una errada al text original
d’aquest D ecret, tramès al D O G C i publicat al
núm. 3427, pàg. 10727, de 10.7.2001, se’n detalla l’oportuna correcció.
A la pàgina 10729, al punt 6.2.2 de l’annex, on
diu:
“6.2.2 Per assignatures soltes: 19.790 ptes.
(188,94 euros)”,
ha de dir:
“6.2.2 Per assignatures soltes: 19.790 ptes.
(118,94 euros)”.
Barcelona, 3 d’agost de 2001
A NTO NI V IVE S I T O MÀ S
Secretari del G overn
(01.205.004)

INSTITU T CATA LÀ D E LA D O NA
RESOLU CIÓ
de 30 de juliol de 2001, per la qual es creen els
Prem is E quitat - D iferència entre hom es i dones
i es convoquen els corresponents a l’any 2001.
Per tal de contribuir a impulsar el procés cap
a la igualtat d’oportunitats, des de l’Institut
Català de la D ona s’ha decidit crear els Premis
Equitat - Diferència entre homes i dones per tal
de motivar i incentivar la participació de les
dones en tots els àmbits de la societat i promoure
la realització d’accions i projectes en el camp de
la igualtat entre homes i dones.
Els articles 8.2 i 9.27 de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya confereixen a la G eneralitat de
Catalunya competència exclusiva en matèria de
promoció de la dona.
Per la Llei 11/1989, de 10 de juliol, es va crear
l’Institut Català de la D ona amb l’objectiu
d’elaborar, impulsar i executar tots els projectes
i les propostes relatives a la promoció de la
dona per tal de fer efectiu el principi d’igualtat dins l’àmbit de competències de la G eneralitat de Catalunya.
E n conseqüència, d’acord amb els principis
de publicitat, concurrència i objectivitat, i segons
el que estableix el Decret 92/1998, de 31 de març,
d’estructura orgànica de l’Institut Català de la
D ona, així com el D ecret 137/2000,
R E SO LC:
Primer
Crear i dotar els Premis E quitat - D iferència
entre homes i dones:
1. Premi al millor projecte d’iniciativa social.
2. Premi al millor projecte empresarial.
3. Premi de recerca, estudi o investigació en
el camp de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
4. Premi al millor projecte de cooperació
internacional.

5. Premis a l’actuació més destacada en l’àmbit dels mitjans de comunicació.
Segon
Obrir la convocatòria pública per a la concessió dels Premis E quitat - D iferència entre homes i dones de l’any 2001, les bases dels quals
es publiquen a l’annex d’aquesta resolució.
Barcelona, 30 de juliol de 2001
M A ITE F A ND O S I P AYÀ
D irectora executiva

A NNE X
B ases
Primera
Finalitat dels prem is
1. Premi al millor projecte d’iniciativa social
G uardonar una actuació, ja sigui un projecte
o un programa, desenvolupat per una entitat
sense ànim de lucre amb l’objectiu de promoure l’accés de les dones als llocs de presa de decisions.
E s valorarà la viabilitat del projecte i el seu
impacte social.
2. Premi al millor projecte empresarial
G uardonar una actuació, ja sigui un projecte o una iniciativa empresarial, desenvolupat per
una empresa amb l’objectiu d’afavorir la conciliació de la vida familiar i professional.
E s valorarà la viabilitat del projecte i el seu
impacte social.
3. Premi de recerca, estudi o investigació en
el camp de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes
Guardonar la millor actuació duta a terme per
persones o grups d’investigació amb l’objectiu
d’aprofundir en algun aspecte del procés d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
E s valorarà que el treball aporti continguts i
aspectes nous en el camp de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
4. Premi al millor projecte de cooperació
internacional
G uardonar una actuació desenvolupada per
una organització no governamental amb l’objectiu de fomentar la progressió de les dones als
països en vies de desenvolupament.
E s valorarà que el projecte o programes garanteixin la promoció d’un creixement econòmic sostenible.
5. Premis a l’actuació més destacada en l’àmbit dels mitjans de comunicació
Fomentar la igualtat d’oportunitats entre
dones i homes en l’àmbit del periodisme i en
l’àmbit de la publicitat.
a) Premi de periodisme: es premiarà una
persona professional del periodisme que s’hagi distingit per una actuació (secció, programa,
espai, article, reportatge, etc.), en qualsevol mitjà
de publicació de Catalunya, que difongui els
valors d’igualtat d’oportunitats entre dones i
homes.
b) Premi de publicitat: es premiarà l’anunci, campanya o activitat promocional en qualsevol suport que reflecteixi millor una societat
en la qual homes i dones conciliïn les seves vides laborals i privades de manera equitativa i,
en general, el gran avenç de la nostra societat
envers els valors d’equitat dins la diferència.

La dotació econòmica del premi s’atorgarà a
l’agència publicitària o estudi que hagi elaborat
l’anunci. L’empresa anunciant rebrà un guardó
i un diploma acreditatiu.
Segona
Candidatures
1. Premi al millor projecte d’iniciativa social.
Poden participar-hi les entitats sense ànim de
lucre convenientment acreditades que hagin elaborat un projecte o un programa per promocionar l’accés de les dones als llocs de presa de
decisions. E l projecte o el programa s’ha d’haver endegat en el decurs de l’any 2001.
2. Premi al millor projecte empresarial
Poden participar-hi totes les empreses legalment constituïdes que hagin elaborat un projecte
o una iniciativa que afavoreixi la condició conciliadora de la vida familiar i professional. E l
projecte o el programa s’ha d’haver posat en
marxa en el decurs de l’any 2001.
3. Premi de recerca, estudi o investigació en
el camp de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes
Poden participar-hi totes les persones o grups
que hagin elaborat un projecte o un programa
d’estudi, recerca o investigació en el camp de la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes. E l
projecte ha d’haver estat iniciat l’any 2001.
4. Premi al millor projecte de cooperació
internacional
Poden participar-hi totes les organitzacions
no governamentals amb seu a Catalunya, convenientment acreditades, que hagin elaborat un
projecte o programa per fomentar la progressió de les dones als països en vies de desenvolupament. El projecte o el programa s’ha d’haver
endegat l’any 2001.
A quest premi queda exclòs del requisit que
l’àmbit d’actuació sigui el territori de Catalunya.
5. Premis a l’actuació més destacada en l’àmbit dels mitjans de comunicació
Poden participar-hi totes les persones físiques
o jurídiques que hagin realitzat les actuacions
objecte d’aquests premis dins el territori de
Catalunya durant l’any 2001.
Tercera
D otació
Cadascun dels premis està dotat amb la quantitat de 750.000 pessetes (4.507,59 euros), que
aniran a càrrec de les partides 480.01 i 470.01 del
pressupost de l’Institut Català de la D ona per
a l’any 2001.
A més dels premis en metàl·lic, es donaran un
guardó i un diploma acreditatiu.
El jurat es reserva la possibilitat d’atorgar una
menció especial amb una dotació econòmica de
250.000 pessetes (1.502,53 euros).
Q uarta
Candidatura i docum entació
La candidatura per prendre part en la convocatòria i la documentació complementària a què
fa referència l’apartat cinquè d’aquesta R esolució s’adreçarà per escrit, signada per la persona
física o per qui la representi jurídicament, a la
presidenta de l’Institut Català de la D ona i es
trametrà al carrer de Viladomat, 319, entresòl,
codi postal 08029 de Barcelona, sens perjudici
que les persones interessades puguin presentarles davant qualsevol dels òrgans que estableix
l’article 38.4 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
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D EPA RTA MENT
D ’ENSENYA MENT
Juntament amb la proposta, cal aportar tota
la documentació justificativa per ajudar a valorar
el programa o projecte presentat.
A la candidatura es faran constar les dades
següents:
a) Nom o raó social.
b) NIF, si és una empresa o entitat (identificant el nom de la persona que presenta la candidatura i la seva vinculació amb l’entitat o empresa), i DNI, si es tracta d’una persona física.
c) A dreça completa i telèfon de contacte.
d) Identificació clara del premi a què es presenta la candidatura. E n el cas dels mitjans de
comunicació cal especificar, a més a més, si es
presenten a periodisme o publicitat.
Cinquena
Term ini i docum entació
5.1 La candidatura ha d’anar acompanyada de la documentació que s’enumera tot seguit:
a) Persona jurídica:
L’acreditació de la forma jurídica de l’entitat,
així com la inscripció al registre corresponent.
Breu memòria descriptiva de l’entitat i de la
seva trajectòria o de les activitats desenvolupades en relació amb l’objecte de la convocatòria
del premi.
Explicació detallada del projecte o el programa que es presenta a concurs, incidint especialment en la viabilitat del projecte i en el seu
impacte social. Per tal de permetre la valoració,
es poden incloure tots els annexos que es creguin necessaris, en els suports que calguin.
b) Persona física:
Fotocòpia del document oficial d’identitat.
Breu currículum de la seva trajectòria referit a activitats desenvolupades en el marc de la
convocatòria del premi.
E xplicació detallada del projecte que es presenta a concurs, incidint especialment en la viabilitat del projecte i en el seu impacte social.
Per tal de permetre’n la valoració, es poden
incloure tots els annexos que es creguin necessaris, en els suports que calguin.
La documentació presentada dels projectes,
estudis, actuacions o programes que no siguin
guardonats podrà ser recuperada en el termini
de tres mesos a partir de la proclamació del
veredicte del jurat.
5.2 La candidatura i la documentació a què
fa referència l’apartat anterior, es presentaran,
conjuntament, fins a les 17.30 h del dia 9 de
novembre de 2001.
Sisena
Criteris d’avaluació
Per a la selecció de les candidatures es consideraran els aspectes esmentats en la descripció de cada premi.
Setena
Jurat
Les candidatures seran examinades i valorades per persones membres de la Junta de Govern
de l’Institut Català de la Dona i per persones professionals de reconeguda vàlua en cadascun dels
àmbits, designades per la presidenta de l’Institut
Català de la D ona, i actuaran com a jurat.
E l jurat emetrà el seu veredicte al mes de
desembre de 2001.
Vuitena
Prem i i nom inacions
8.1 S’atorgarà un premi per àmbit i, si el
jurat ho considera oportú, una menció especi-

al entre les candidatures que resultin finalistes.
Les nominacions s’acreditaran mitjançant un diploma.
8.2 La decisió del jurat serà inapel·lable. Es
podrà declarar desert un premi si es considera
que no hi ha cap candidatura que reuneixi els
mèrits suficients. Q ualsevol incidència no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat. E l
premi no es podrà dividir entre diferents candidats.

RESOLU CIÓ
de 27 de juliol de 2001, per la qual s’autoritz a la
modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat E FA L a Suïssa, de Tona.

Novena
Concessió i publicació
Els projectes, estudis, actuacions o programes
guardonats es donaran a conèixer en un acte
públic que es realitzarà al mes de desembre de
2001, el dia i l’hora del qual es comunicaran
oportunament.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, en concret per 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 sistema educatiu; el
R eial 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 D ecret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

D esena
A cceptació de les bases
La participació en qualsevol dels premis suposa
l’acceptació del contingut d’aquestes bases.
O nzena
R eserva del dret
Les dades que es facin constar a la documentació i a les candidatures presentades seran tractades per l’Institut Català de la Dona amb la més
estricta confidencialitat i s’utilitzaran exclusivament per valorar la candidatura presentada.
No obstant això, l’Institut Català de la D ona
es reserva el dret de fer la comunicació pública dels projectes, estudis, actuacions o programes premiats, així com la seva publicació, si s’escau.
(01.229.032)

*

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a
la corresponent delegació territorial del Departament d’E nsenyament pel titular del centre
docent privat E FA La Suïssa, de Tona, en petició de canvi de titularitat, es va instruir l’expedient corresponent.

R E SO LC :
—1 A utoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat EFA La
Suïssa, de Tona, per canvi de titularitat, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
R esolució.
—2 El nou titular se subroga en totes les obligacions i els drets del concert educatiu subscrit
amb el titular anterior. En conseqüència, la corresponent delegació territorial del Departament
d’E nsenyament efectuarà els tràmits necessaris per incloure les modificacions escaients en
els documents administratius corresponents.
—3 A questa Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs d’alçada davant la consellera d’E nsenyament, 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 114
i 115 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.
Barcelona, 27 de juliol de 2001
P. D . (Resolució de 10.5.1999, DOGC de 7.6.1999)

M. A U R O R A D A NÉ S I V A LE R I
D elegada territorial de Barcelona II
(comarques)
A NNE X
CO MA R CA D ’O SO NA

Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
M unicipi: Tona.
L ocalitat: Tona.
N úm . de codi: 08043632.
D enom inació: E FA La Suïssa.
A dreça: pg. de la Suïssa, s/n.
Titular: Centro de Iniciativas para la Formación
A graria, SA .
N IF: A 41021957.

