
PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT

LLEI
5/2000, de 5 de juny, de modificació de l’article
29 de la L lei 16/1991, de les policies locals.

EL PRESIDENT

DE LA  GENERALITAT  DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parla-
ment de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del
Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promul-
go la següent

LLEI

Preàmbul

La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies
locals, estableix un règim jurídic homogeni que
integra les policies locals de Catalunya en un
mateix sistema de seguretat pública. A ixí ma-
teix, la dita Llei concreta els requisits mínims per
a accedir als cossos de les policies locals, tot
respectant l’autonomia local garantida per la
Constitució.

L’article 29.1.b) de la mateixa Llei estableix
l’edat màxima de trenta anys per a accedir a la
categoria d’agent, sens perjudici que el Regla-
ment del cos o la convocatòria corresponent
estableixin un altre límit d’edat que, en cap cas,
no pot superar l’edat màxima esmentada.

Després del temps transcorregut des de l’apro-
vació de la Llei de les policies locals, s’ha fet
palès que l’edat màxima que aquesta determi-
na per a l’accés a la categoria d’agent constitu-
eix una limitació important per als ciutadans que
volen accedir als cossos de policies locals de
Catalunya. Cal tenir en compte que el canvi de
la qualitat de vida i del nivell educatiu que s’ha
produït a la societat catalana permet accedir a
la vida laboral a persones amb una edat supe-
rior a l’edat que era habitual quan es va apro-
var, l’any 1991, la Llei.

Per aquest motiu, resulta convenient augmen-
tar el límit màxim d’edat que fixa la normativa
legal per a l’accés a la categoria d’agent dels
cossos de les policies locals de Catalunya al lí-
mit màxim de quaranta-cinc anys, sens perjudici
que l’entitat local pugui fixar un límit inferior
en el Reglament del cos o en la convocatòria
corresponent. Quant a l’establiment d’aquest
límit, cal tenir en compte que no tots els llocs de
treball públics poden ser ocupats per qualsevol
persona amb independència de la seva edat, ja
que aquest requisit és un element diferenciador
que legitima el legislador perquè, en funció de
les característiques dels llocs de treball, pugui
fixar objectivament límits d’edat per accedir a
determinats llocs de treball públics.

Article únic
Es modifica la lletra b de l’apartat 1 de l’ar-

ticle 29 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les
policies locals, que queda redactada de la ma-
nera següent:

“b) Tenir l’edat compresa entre el mínim i el
màxim que fixin el Reglament del cos o la con-
vocatòria corresponent, abans que fineixi el
termini de presentació de sol·licituds.”

D ISPOSICIÓ FINAL

Es faculten el Govern de la Generalitat i, si
escau, la persona titular del Departament d’In-
terior perquè facin el desplegament reglamen-
tari d’aquesta Llei.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als
quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al
seu compliment i que els tribunals i les autori-
tats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 5 de juny de 2000

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

XAVIER  POMÉS I A BELLA

Conseller d’Interior

(00.154.104)

*

DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT

ORDRE
de 5 de juny de 2000, per la qual s’obre convo-
catòria per a la concessió de subvencions per a
la creació de places escolars de primer cicle d’edu-
cació infantil a centres de titularitat municipal.

Les administracions públiques tenen l’obli-
gació de garantir un nombre suficient de llocs
escolars per atendre l’escolarització de la pobla-
ció que vulgui cursar els ensenyaments de l’edu-
cació infantil, segons el que estableix l’article 7
de la Llei 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu.

Avui a Catalunya, l’oferta de llocs escolars del
segon cicle de l’educació infantil permet ja aten-
dre la totalitat de la població de tres a sis anys
en centres públics i concertats. Correspon ara
donar un impuls decisiu a la creació de llars d’in-
fants que permeti la posada en funcionament de
nous llocs escolars de titularitat pública del pri-
mer cicle de l’educació infantil, en les edats de
zero a tres anys, amb la participació dels ajun-
taments, amb una llarga tradició de creació i
gestió de llars d’infants.

Per donar cobertura a aquesta voluntat de
creació de noves llars d’infants, la Llei 3/2000,
de 19 de maig, de pressupostos de la Generali-
tat de Catalunya per al 2000, preveu una partida
pressupostària per al foment de les llars d’in-
fants.

Amb aquesta finalitat, i d’acord amb el capítol
IX del text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/
1994, i modificat per l’article 28 de la Llei 25/
1998, de 31 de desembre, de mesures adminis-
tratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, i per l’ar-
ticle 24 de la Llei 4/2000, de 26 de maig, de me-
sures fiscals i administratives;

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

ORDENO:

Article 1
Obrir convocatòria per a la concessió de sub-

vencions per a la creació de places escolars
d’educació infantil de primer cicle de titularitat
municipal.

Article 2
Aprovar les bases reguladores per a la con-

cessió de subvencions que figuren com a annex
d’aquesta Ordre.

Article 3
L’import màxim global de les subvencions és

de 1.267.867.000 ptes. (7.620.034,14 euros) amb
càrrec al crèdit 06.04.760.02, de pla de foment
de llars d’infants, del pressupost de l’any 2000.

Article 4
E l termini per presentar la sol·licitud i la

documentació previstes a la base 2 de l’annex
és de 30 dies naturals a comptar a partir de l’en-
demà de la publicació d’aquesta disposició al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 5
Delegar en el director general de Centres

Docents la competència per tramitar i resoldre
aquesta convocatòria. El termini per resoldre és
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de 6 mesos a partir de l’endemà de l’últim dia
de la presentació de les sol·licituds.

Article 6
La resolució de la convocatòria serà notifica-

da a cada ajuntament de manera individualitza-
da.

Contra aquesta resolució del director gene-
ral de Centres Docents, que exhaureix la via ad-
ministrativa, els ajuntaments poden interposar
recurs contenciós administratiu, davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia 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.

Article 7
Les subvencions convocades no tenen caràc-

ter recurrent.
Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via

administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu, da-
vant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia 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 jurisdic-
ció contenciosa administrativa.

A ixí 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 convenients per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 5 de juny de 2000

CARME-LAURA  GIL  I M IRÓ

Consellera d’Ensenyament

 A NNEX

Bases

—1 Objecte de la convocatòria i període en què
s’ha d’efectuar l’activitat

La subvenció té per objecte fomentar la cre-
ació de places escolars de primer cicle d’educació
infantil en centres docents de titularitat dels
ajuntaments. La subvenció es concedeix quan
l’activitat efectuada per promoure la creació de
places escolars sigui l’actuació d’obres en edi-
ficis de nova planta o l’adequació d’edificis pre-
existents. L’activitat s’ha d’efectuar en un termini
tal que permeti assolir l’objectiu que es pretén,
durant el curs 2000-01.

—2 Requisits dels beneficiaris i manera d’acre-
ditar-los

2.1 Poden ser beneficiaris de les subvenci-
ons els ajuntaments de Catalunya que efectuïn
l’activitat que estableix la base primera amb la
finalitat que s’hi descriu.

Els ajuntaments acrediten que compleixen els

requisits quan de manera simultània amb la sol·-
licitud de subvenció presenten la sol·licitud d’au-
torització del projecte per a la creació o ampli-
ació de places d’educació infantil de primer cicle,
amb la documentació següent:

a) Nombre d’unitats i de llocs escolars de
nova creació.

b) Plànol de localització geogràfica del cen-
tre.

c) Projecte bàsic de les obres a realitzar i
memòria valorada.

d) Acreditació de la propietat del solar on es
tingui previst construir la llar d’infants o de l’im-
moble que s’adeqüi o rehabiliti.

També poden sol·licitar acollir-se a les subven-
cions que es convoquen, els ajuntaments que han
presentat la sol·licitud d’autorització del projecte
de centre, o d’ampliació de places escolars, a
partir de l’1 de gener de 2000.

En aquest supòsit, l’ajuntament només haurà
de presentar la sol·licitud de subvenció.

2.2 L’ajuntament sol·licitant ha de justificar
que compleix la quota de reserva per a la inte-
gració social dels minusvàlids establerta per la
legislació vigent.

—3 Justificació del compliment de la finalitat
de la subvenció, l’aplicació dels fons percebuts
i el termini per efectuar-la

Una vegada acabades les obres realitzades a
fi de crear places escolars d’educació infantil de
primer cicle, l’ajuntament lliura al Departament
d’Ensenyament la documentació següent:

a) Certificació de fi d’obra emesa per l’arqui-
tecte director.

b) Certificació del secretari de l’ajuntament
dels costos que han suposat les obres realitza-
des a la Corporació.

c) Declaració de l’import d’altres subvenci-
ons per a la mateixa activitat, concedides per
altres entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, si s’escau.

—4 Criteris de valoració de la subvenció, de
priorització i de modificació

4.1 L’import màxim de cada subvenció és
del 50%  de l’import de l’obra efectuada i acre-
ditada amb el límit  de 200.000 ptes. per cada
plaça escolar creada quan la llar d’infants resulti
de més de 40 places escolars autoritzades, de
220.000 ptes. quan resulti de 21 a 40, i de 240.000
ptes. quan resulti de fins a 20 places escolars.
Quan l’obra efectuada consisteixi en el basti-
ment d’un edifici de nova planta, els imports
màxims per plaça escolar creada s’incrementen
en un 25% .

4.2 Per prioritzar l’atorgament de les sub-
vencions, les sol·licituds s’ordenen segons la
proporció de població de 0 a 3 anys escolaritzada
en llars d’infants públiques o sostingudes amb
fons públics a cada municipi. S’entén per pro-
porció de població el quocient entre el nombre
d’alumnes matriculats i els empadronats a la
població d’aquest tram d’edat.

4.3 La subvenció concedida pot ser modi-
ficada per la Direcció General de Centres Do-
cents si a l’expedient de creació o ampliació del
centre no s’acredita l’ampliació de les places
escolars inicialment previstes.

—5 Una vegada acreditada la creació de les
places escolars al corresponent conveni de cre-
ació o modificació del centre, es procedeix al
lliurament a l’ajuntament beneficiari de la sub-
venció concedida, i per l’import que resulti fi-
nançable.

—6 Si abans de quinze anys es produeix un
canvi d’ús en les instal·lacions i es manté a la
població la demanda de places escolars per a
aquest tram d’edat, l’ajuntament beneficiari de
la subvenció haurà de rescabalar la Generalitat
de Catalunya amb l’import proporcional del
temps que falti fins al període de quinze anys,
més els interessos legals de cada període.

—7 El beneficiari de la subvenció té l’obligació
de facilitar-ne tota la informació que li sigui re-
querida per la Intervenció General de la Gene-
ralitat, per la Sindicatura de Comptes o per al-
tres òrgans competents.
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RESOLUCIÓ
de 18 de maig de 2000, de modificació de la Re-
solució de 2 de febrer de 2000, per la qual s’au-
toritza l’obertura del centre docent privat Fran-
daser, de Viladecans.

Per Resolució de 2 de febrer de 2000 (DOGC
núm. 3085, de 24.2.00), es va autoritzar l’ober-
tura del centre docent privat Frandaser, de Vila-
decans, amb núm. de codi 08040904.

Atès que s’han observat unes errades a l’an-
nex de la Resolució esmentada, i d’acord amb
el que estableix l’article 105.2 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener,

RESOLC:

—1 Modificar l’annex de la Resolució de 2 de
febrer de 2000, en el sentit següent:

1.1 E l primer paràgraf de l’annex queda
redactat de la manera següent:

“Autorització d’obertura del centre docent
privat Frandaser, de Viladecans, amb efectes des
de l’inici del curs 1999-2000.”

1.2 La composició del centre queda redac-
tada com es descriu a continuació:

Autorització d’obertura.
Formació professional de grau mitjà.
Família d’imatge personal:
Cicle formatiu de perruqueria, amb 2 grups

amb una capacitat per a 60 llocs escolars (el 1r
curs queda autoritzat des de l’inici del curs 1999-
2000 i el 2n curs quedarà autoritzat a partir de
l’inici del curs 2000-2001).

En cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars.

Cicle formatiu d’estètica personal decorati-
va, amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars (aquests grups queden autoritzats a
partir de l’inici del curs 1999-2000).

En cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administra-
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, de confor-


