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ORDRE EDC/471/2005, de 13 de desem-
bre, per la qual es convoquen diverses
beques de col·laboració en tasques de for-
mació en qualificacions professionals i en
tecnologies de la informació aplicades a les
qualificacions i a la formació professional,
pròpies del Departament d’Educació.

El Departament d’Educació desplega el
sistema integrat de qualificacions i forma-
ció professional, el qual es compon, entre
altres instruments, d’un Catàleg de qualifi-
cacions professionals i d’un sistema de re-
coneixement i acreditació de la competèn-
cia professional.

L’elaboració del Catàleg de qualificacions
professionals requereix el coneixement i
l’anàlisi de les competències professionals
vinculades a les diverses professions i sec-
tors professionals en els respectius entorns

laborals, així com el seguiment de la seva
evolució. És, per tant, un domini de conei-
xement situat dins de la gestió dels recur-
sos humans.

El sistema de reconeixement i acredita-
ció de la competència professional es fona-
menta en el coneixement de les qualifica-
cions professionals i la seva aplicació
requereix del suport de les tecnologies de
la informació i de la comunicació.

És en aquest marc, de formació en el des-
plegament de les qualificacions professio-
nals i de les noves tecnologies de la in-
formació, que el Departament d’Educació
vol facilitar la col·laboració d’estudiants uni-
versitaris en els àmbits relacionats amb les
qualificacions professionals i amb les tec-
nologies de la informació, per tal que l’ex-
periència que duguin a terme enriqueixi la
seva formació acadèmica, alhora que els
dóna una experiència pràctica del funcio-
nament de l’Administració i els prepara per
al seu exercici professional.

Per tot això, d’acord amb el que preveu
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, gene-
ral de subvencions, i el capítol IX del Text
refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/
2002, de 24 de desembre,

Ordeno:

Article 1
Obrir convocatòria pública per adjudicar

tres beques de col·laboració en tasques de
formació en qualificacions professionals i en
tecnologies de la informació, pròpies de
l’Institut Català de les Qualificacions Profes-
sionals del Departament d’Educació, depen-
dent de la Direcció General de Formació
Professional i Educació Permanent, a estu-
diants i titulats recents d’universitats de
Catalunya, relacionats amb les qualificaci-
ons professionals i les tecnologies de la
informació.

Article 2
Aprovar les bases que han de regir aques-

ta convocatòria, les quals consten a l’an-
nex d’aquesta Ordre.

Article 3
La despesa derivada del lliurament de les

beques, per un import màxim de 28.101,49
euros, queda condicionada a l’existència de
crèdit adequat i suficient en la partida D/
480000100/4250 del centre gestor EN05,
del pressupost de l’any 2006.

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 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.
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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, 13 de desembre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Bases

—1 Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la

concessió de tres beques de col·laboració
en tasques de formació en qualificacions
professionals i en tecnologies de la informa-
ció pròpies de l’Institut Català de les Qua-
lificacions Professionals.

—2 Finalitat
Les beques de col·laboració tenen per fi-

nalitat l’augment de la formació teoricopràc-
tica i la preparació professional de l’estudi-
ant i titulat seleccionat a través de la seva
participació en els camps de les qualificaci-
ons professionals, la formació professional,
la informàtica, la telemàtica, els audiovisu-
als i els multimèdia, seguint les funcions que
es desenvolupen per l’Institut Català de les
Qualificacions Professionals, experiència
que el qualifica per al seu futur professional
més immediat.

—3 Destinataris
3.1 Podran sol·licitar les beques totes

les persones que tinguin 18 o més anys l’1
de gener de 2006, sempre que posseeixin
el certificat de coneixements de català del
nivell C o equivalent i que reuneixin els re-
quisits que s’indiquen a l’apartat 2 d’aquesta
base.

3.2 Les beques de col·laboració s’adre-
cen als estudiants de les universitats de
Catalunya que hagin superat el 40% dels
crèdits, o que hagin finalitzat, en els anys
2004 o 2005, algun dels estudis següents:
diplomatura en ciències empresarials, diplo-
matura en relacions laborals, diplomatura en
biblioteconomia i documentació, diplomatu-
ra en gestió i administració pública, llicen-
ciatura en ciències del treball, llicenciatura
en dret, llicenciatura en psicologia, llicenci-
atura en pedagogia, llicenciatura en psico-
pedagogia, llicenciatura en documentació,
ll icenciatura en Administració i direcció
d’empreses, llicenciatura en ciències políti-
ques i de l’administració, o enginyeria en or-
ganització industrial.

—4 Lloc de realització, durada i dedicació
4.1 La col·laboració es durà a terme ha-

bitualment en locals del Departament d’Edu-
cació i eventualment en altres llocs, com ara

centres docents, d’acord amb les condici-
ons i necessitats de desenvolupament del
servei.

4.2 El període de col·laboració s’inicia-
rà a partir del dia 2 de gener de 2006 i
acabarà el dia 31 de desembre de 2006.

4.3 Es preveu una dedicació màxima de
30 hores setmanals. El compromís de dedi-
cació, que serà de 20, 25 o 30 hores set-
manals, s’acordarà amb el becari o becà-
ria, de manera flexible, i també l’horari de
dedicació. La remuneració serà proporcio-
nal al nombre d’hores de dedicació.

4.4 El becari o becària pot absentar-se
de la realització de les tasques de la beca
per tal d’assistir a exàmens o d’altres pro-
ves oficials en el marc dels estudis que
estigui cursant.

—5 Dotació econòmica
Cada beca té una dotació econòmica total

de 9.367,16 euros, per a 30 hores setma-
nals de dedicació, que es farà efectiva amb
pagaments parcials a mesos vençuts amb
les retencions legals corresponents, un cop
emès un informe favorable pel tutor del
becari o becària.

—6 Drets i obligacions de les persones ad-
judicatàries

6.1 Els becaris i becàries tenen dret al
seguiment personalitzat de la seva tasca
mitjançant la tutoria que es designi, a rebre
un certificat de la Direcció General de For-
mació Professional i Educació Permanent
que acrediti la col·laboració prestada i a tenir
individualment una pòlissa d’assegurança
d’accident. Els riscos coberts per aquesta
pòlissa seran els accidents derivats de la
prestació de la seva col·laboració en les
instal·lacions del centre i els accidents in
itinere.

6.2 Els becaris i becàries estan adscrits
a l’Institut Català de les Qualificacions Pro-
fessionals de la Direcció General de Forma-
ció Professional i Educació Permanent, i
atendran les instruccions dels caps corres-
ponents. Els mecanismes de control horari
s’ajustaran al màxim als habituals del De-
partament d’Educació.

—7 Lloc i termini de presentació de les
sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar a partir
de l’endemà de la publicació d’aquesta
Ordre al DOGC, adreçades al Departament
d’Educació, Institut Català de les Qualifica-
cions Professionals (Via Augusta, 202,
08021 Barcelona).

Les sol·licituds es poden trametre a tra-
vés de qualsevol dels mitjans que estableix
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

Quan la sol·licitud es presenti a les ofici-
nes de correus s’haurà de fer en un sobre
obert, per tal que sigui datada i segellada
pel funcionari de correus abans de ser cer-
tificada.

El termini de presentació de les sol·licituds
finalitzarà el dia 31 de gener de 2006.

—8 Documentació
La sol·licitud haurà d’incloure: el currícu-

lum i una fotocòpia del DNI, l’expedient aca-

dèmic, els documents acreditatius del co-
neixement de llengua catalana i una memò-
ria de dues pàgines, en la qual s’exposin
les raons per les quals se sol·licita una beca
de col·laboració.

Caldrà acreditar tots els estudis, títols, co-
neixements i mèrits esmentats en el currí-
culum. El Departament d’Educació podrà
demanar als sol·licitants l’aportació d’infor-
mació i documents complementaris.

El sol·lcitant també haurà de presentar
una declaració conforme no es troba en cap
de les causes que impedeixen obtenir la
condició de beneficiari de la beca, d’acord
amb el que estableix l’article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

—9 Selecció i barem de mèrits
La selecció es farà en dues fases elimi-

natòries i els criteris de selecció s’ajustaran
al barem de mèrits que es detalla tot seguit:

Primera fase. Consistirà en el barem de
les sol·licituds d’acord amb els mèrits se-
güents: expedient acadèmic, fins a 30 punts
i experiència/pràctiques, fins a 20 punts.

Per passar a la segona fase cal obtenir
un mínim de 30 punts.

Segona fase. Consistirà en una prova
pràctica i una entrevista, i s’atorgaran fins a
un màxim de 20 punts a cadascuna.

L’ordenació final dels aspirants es realit-
zarà sumant la puntuació d’ambdues fases.

—10 Experiència i/o pràctiques que es va-
loren

La valoració de l’experiència/pràctiques
que preveu l’apartat anterior es farà sobre
els camps següents:

Coneixements de selecció de recursos
humans.

Formació de recursos humans.
Coneixements i/o experiència en proces-

sos de descripció de llocs de treball.
Coneixements de funcions i tasques la-

borals.
Coneixements i/o experiència en proces-

sos de negociació col·lectiva.
Coneixements i/o experiència en el dis-

seny de competències professionals.
Coneixements i/o experiència en disseny

de formació.
Coneixements i/o experiència de l’orga-

nització dels sistemes de formació profes-
sional.

Coneixements i/o experiència de l’orga-
nització administrativa pública.

Coneixements i/o experiència a nivell
d’usuari d’aplicacions de tractament de
textos, bases de dades, full de càlcul i cor-
reu electrònic.

Coneixements i/o experiència d’arxivísti-
ca.

Coneixements i/o experiència d’organit-
zació del treball.

—11 Comissió de selecció
La selecció dels aspirants la durà a terme

una comissió formada per un president i
quatre vocals, tots ells tècnics, designats pel
director general de Formació Professional i
Educació Permanent. El president i dos dels
vocals dependran de l’Institut Català de les
Qualificacions Professionals. Totes les per-
sones nomenades hauran d’estar vincula-
des als àmbits objecte d’aquesta convoca-
tòria.
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La comissió de selecció establirà els cri-
teris de ponderació en l’aplicació del barem
esmentat al punt novè d’aquestes bases,
que s’hauran de fer públics al tauler d’anun-
cis del Departament d’Educació.

La comissió de selecció, d’acord amb les
sol·licituds presentades i els mèrits al·legats,
farà pública al tauler d’anuncis del Departa-
ment d’Educació la proposta d’adjudicació
de les beques de col·laboració, la qual hau-
rà de contenir les puntuacions dels aspi-
rants, i, en el cas dels aspirants exclosos,
el motiu d’exclusió.

La intervenció en la comissió de selecció
no genera el dret a rebre cap indemnització
o contraprestació.

Les persones interessades podran pre-
sentar reclamacions contra aquesta propos-
ta d’adjudicació davant la comissió de se-
lecció en el termini de deu dies hàbils a
comptar de l’endemà de la seva publicació.

Les reclamacions presentades s’estima-
ran o desestimaran en la resolució del di-
rector general de Formació Professional i
Educació Permanent en què s’aprovi la llis-
ta definitiva de seleccionats, suplents i ex-
closos.

—12 Resolució del concurs
En vista de la proposta de la comissió de

selecció, el director general de Formació
Professional i Educació Permanent resoldrà,
per delegació, aquesta convocatòria. La
resolució es publicarà al tauler d’anuncis del
Departament d’Educació i es notificarà in-
dividualment a tots els interessats.

També es publicarà al DOGC quan l’im-
port de la beca sigui igual o superior a
3.000,00 euros.

En la resolució es faran constar, d’una
banda, l’aspirant adjudicatari i els suplents,
per ordre de puntuació; de l’altra, la resta
de candidats i també els exclosos, tots ells
ordenats per ordre alfabètic. Només es farà
pública a la resolució la puntuació dels as-
pirants admesos.

La concessió d’aquestes beques no im-
plica cap mena de vinculació, ni laboral ni
administrativa, entre la persona selecciona-
da i el Departament d’Educació.

En qualsevol cas, les sol·licituds presen-
tades s’entendran desestimades si no hi
recau resolució expressa en el termini de sis
mesos des de l’endemà de la finalització del
termini de presentació de sol·licituds.

Contra la resolució del director general
Formació Professional i Educació Perma-
nent, que exhaureix la via administrativa, les
persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, de con-
formitat 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.

—13 Acceptació de la beca de col·la-
boració

Les persones seleccionades hauran de
formalitzar l’acceptació de la beca mitjan-
çant la signatura d’un document on s’han
de comprometre a complir les condicions
generals que estableixen aquestes bases i
també les específiques que s’incloguin en
el document esmentat.

—14 Revocació i renúncia a la beca de
col·laboració

L’incompliment per part de les persones
beneficiàries de les condicions que establei-
xen aquestes bases i les que s’estableixin
en el document a què s’ha fet referència a
l’apartat anterior, comportarà la revocació
de la beca de col·laboració.

En els supòsits de revocació o renúncia
a una beca de col·laboració, el director
general de Formació Professional i Educa-
ció Permanent podrà adjudicar-la, dins de
l’ordre establert, a una de les persones que
hagin estat designades suplents en la reso-
lució d’adjudicació.

En cas de renúncia de l’adjudicatari, el di-
rector general de Formació Professional i
Educació Permanent, ha de resoldre, ate-
nent la normativa vigent i les circumstànci-
es concurrents, si correspon o no la devo-
lució total  o parcial  de les quant i tats
satisfetes i si correspon la suspensió o
l’anul·lació dels pagaments restants.

(05.319.026)

RESOLUCIÓ EDC/3557/2005, de 12 de
desembre, per la qual es fa pública l’adju-
dicació definitiva de diversos contractes
d’obres.

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Reial decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel que s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes de les administracions
públiques, mitjançant aquesta Resolució es
fa pública la resolució del Departament
d’Educació d’adjudicació de l’expedient de
contractació que s’indica a continuació:

Entitat adjudicadora: Departament d’Educa-
ció de la Generalitat de Catalunya. Servei
de Gestió d’Inversions.

Núm. d’expedient: 1106/05.
Objecte del contracte: obres de consolida-
ció de trams de façana principal al col·legi
públic d’educació infantil i primària Sant
Cosme i Sant Damià del Prat de Llobregat
(Baix Llobregat).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4464, de 7.9.2005.
Tramitació: ordinària.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 66.790,40 eu-
ros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 17 d’octubre de 2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Can Ensenya, SAL.

Import adjudicació: 64.786,69 euros, IVA in-
clòs.

Núm. d’expedient: 1228/05.
Objecte del contracte: instal·lació d’un as-
censor i reparació finestres a l’institut d’edu-
cació secundària Montilivi de Girona (Giro-
nès).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4464, de 7.9.2005.
Tramitació: ordinària.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 86.869,07 eu-
ros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 17 d’octubre de 2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Busquets Sitjà, SA.
Import adjudicació: 85.900,00 euros, IVA in-
clòs.

Núm. d’expedient: 163/05.
Objecte del contracte: obres d’ampliació d’1
aula al col·legi d’educació infantil i primària
Colomina Zer El Romaní de Montgai (No-
guera).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4472, de 19.9.2005.
Tramitació: ordinària.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 76.782,88 eu-
ros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 31 d’octubre de 2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Construccions i Contractes
Ribó, SL.
Import adjudicació: 69.956,89 euros, IVA in-
clòs.

Núm. d’expedient: 1302/05.
Objecte del contracte: obres de supressió
de barreres arquitectòniques a l’Escola Ofi-
cial d’Idiomes II Vall d’Hebron de Barcelona
(Barcelonès).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4480, de 30.9.2005.
Tramitació: ordinària.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 185.946,64
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 7 de novembre de 2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: M Runner, SL.
Import adjudicació: 171.982,04 euros, IVA
inclòs.

Barcelona, 12 de desembre de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.333.129)

RESOLUCIÓ EDC/3567/2005, de 12 de
desembre, per la qual es modifica la com-
posició de la zona escolar rural de Bat a Bat,
de Vallbona d’Anoia.

La continua modificació de les necessi-
tats dels serveis d’escolarització, aconse-
llen adequar les estructures educatives a la
canviant realitat social i demogràfica.
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En aquest sentit, s’ha considerat conve-
nient la modificació de la zona escolar rural
de Bat a Bat, de Vallbona d’Anoia.

Vistos els informes de la Inspecció d’Edu-
cació i els acords dels corresponents con-
sells escolars dels col·legis d’educació in-
fantil i primària afectats, i segons amb el que
s’estableix a l’article 49 del Reglament or-
gànic 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 Educatius,

Resolc:

Article 1
Modificar la composició de la zona esco-

lar rural de Bat a Bat, amb codi 08056778,
de Vallbona d’Anoia (Anoia), en el sentit
següent:

El CEIP La Torre, amb codi 08030583, de
la Torre Alta (la Torre de Claramunt) deixa
de formar part de la zona escolar rural es-
mentada.

Article 2
Es consideren els efectes acadèmics i ad-

ministratius des de l’inici del curs escolar
2005-2006.

Article 3
Aquesta Resolució s’inscriurà en el 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, 12 de desembre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.333.133)

RESOLUCIÓ EDC/3569/2005, de 12 de
desembre, de convocatòria de concurs
públic per a la concessió d’estades de for-

mació en empreses i institucions al pro-
fessorat de formació professional dels cen-
tres docents públ ics del Departament
d’Educació.

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
determina l’estreta relació que ha d’existir
entre el món educatiu i l’empresarial, per tal
de garantir la formació tecnicopràctica que
ha de rebre l’alumnat.

En aquest sentit, el Departament d’Edu-
cació, dins del pla de formació permanent
del professorat, mitjançant l’Ordre EDC/458/
2005, de 30 de novembre (DOGC núm.
4525, de 7.12.2005), regula les estades de
formació del professorat de formació pro-
fessional a les empreses i institucions, com
a modalitat de formació, que té per finalitat
l’actualització tecnicopràctica del professo-
rat de la formació professional específica.

L’Ordre esmentada preveu dos tipus d’es-
tades de formació: les de tipus A, que són
les que es realitzen en períodes i horaris fora
de l’horari lectiu del professorat, i les de tipus
B, que són les que es realitzen en períodes
i horaris coincidents totalment o parcialment
amb l’horari lectiu del professorat i compor-
ten el nomenament d’un/a substitut/a pel
mateix període de l’estada. L’inici de l’esta-
da està condicionat al nomenament i presa
de possessió del substitut/a. Aquestes últi-
mes han de ser convocades pel Departa-
ment d’Educació.

En conseqüència, a proposta de la Direc-
ció General de Formació Professional i Edu-
cació Permanent,

Resolc:

—1 Convocar concurs públic per a la con-
cessió de 120 estades de formació de tipus
B en empreses i institucions, en períodes i
horaris coincidents totalment o parcialment
amb l’horari lectiu del professorat, durant el
curs 2005-2006. Poden sol·licitar aquestes
estades el professorat del cos de catedrà-
tics d’ensenyament secundari, del cos de
professors d’ensenyament secundari o del
cos professors tècnics de formació profes-
sional; el professorat interí dels centres do-
cents públics dependents del Departament
d’Educació; el professorat dels centres do-
cents públics dels ens locals, i el professo-
rat dels centres docents privats sostinguts
amb fons públics, sempre que compleixin
els requisits que preveu l’article 7 de l’Or-
dre EDC/458/2005, de 30 de novembre.

—2 La durada de les estades de tipus B
serà d’entre dues i quatre setmanes. Del
total de les estades de formació, 50 tin-
dran una durada de dues setmanes, 35 de
tres setmanes i les 35 restants de quatre
setmanes. Aquesta distribució es podrà
modificar si queden estades per concedir.
Cada sol·licitant podrà disposar de qua-
tre setmanes, com a màxim, ja sigui en una
o diverses estades de tipus B. Si la per-
sona sol·licitant requereix més temps d’es-
tada en empreses, podrà sol·licitar-ne del
tipus A.

—3 El termini de presentació de sol·li-
cituds, a les quals s’annexarà la documen-
tació i la justificació dels requisits que esta-
bleixen els articles 5 i 7 de l’Ordre regula-
dora de les estades abans esmentada,
s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aques-
ta Resolució en el DOGC i finalitzarà el 27
de gener de 2006.

El model de sol·licitud és el que consta a
l’annex d’aquesta Resolució, i es troba a dis-
posició de les persones interessades a la seu
central del Departament d’Educació, als
serveis territorials i a la web del Departament
d’Educació http://www.gencat.net/ense.

—4 Les estades de formació en períodes
i horaris coincidents totalment o parcialment
amb l’horari lectiu comportaran el nomena-
ment d’una persona substituta pel mateix
període de l’estada, l’inici de la qual restarà
condicionat al seu nomenament i presa de
possessió de la persona substituta, o, bé a
la seva incorporació, segons correspongui.

En cas que s’hagin de modificar les da-
tes d’inici o acabament de l’estada forma-
tiva, ja sigui per la presa de possessió o
incorporació de la persona substituta, o per
necessitats de l’empresa o del centre, s’hau-
ran d’establir d’acord amb als serveis terri-
torials corresponents, i comunicar-ho a la
Direcció General de Formació Professional
i Educació Permanent.

—5 Selecció de les persones participants
La selecció de les persones participants

per realitzar les estades objecte d’aquesta
convocatòria es farà d’acord amb el barem
de mèrits que consta a l’annex 1 de l’Ordre
EDC/458/2005, de 30 de novembre, per la
qual es regulen les estades de formació del
professorat de formació professional a les
empreses i institucions. Es donarà prioritat
a les persones sol·licitants que no hagin
gaudit de cap estada formativa del profes-
sorat a les empreses i institucions de tipus
B. En cas d’empat en la valoració dels
mèrits, l’ordre de les persones candidates
s’establirà aplicant successivament els cri-
teris següents:

a) Puntuació més alta en l’apartat 1 del
barem.

b) Puntuació més alta en l’apartat 2.a) del
barem.

—6 Llistes provisionals i definitives
Transcorregut el termini de presentació de

sol·licituds, la comissió de selecció i valora-
ció prevista a l’Ordre reguladora de les es-
tades de formació en empreses i instituci-
ons, farà pública la llista provisional de
candidates i candidats seleccionats, no se-
leccionats i exclosos, als taulers d’anuncis
de la seu central del Departament d’Educa-
ció i dels serveis territorials, i a l’adreça elec-
trònica http://www.gencat.net/ense, amb la
puntuació obtinguda d’acord amb el barem
de mèrits. En aquestes llistes hi ha de cons-
tar el nom, els cognoms, el DNI i la puntu-
ació obtinguda en els diferents apartats del
barem, excepte en el cas de les persones
excloses, que s’hi farà constar el motiu
d’exclusió.

Les persones interessades podran pre-
sentar reclamacions contra la llista provisi-
onal davant la comissió de selecció, en el
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termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’en-
demà de la publicació als taulers d’anuncis
esmentats. Les reclamacions presentades
s’estimaran o es desestimaran en la resolu-
ció del director general de Formació Pro-
fessional i Educació Permanent, per la qual
s’aprovi la llista definitiva de persones can-
didates seleccionades, no seleccionades i
excloses, que es publicarà als taulers
d’anuncis de la seu central del Departament
d’Educació i dels serveis territorials, i a
l’adreça electrònica http://www.gencat.net/
ense.

Contra la resolució del director general de
Formació Professional i Educació Perma-
nent, que exhaureix la via administrativa, les
persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant el
jutjat contenciós administratiu corresponent,
en el termini de dos mesos, a comptar de
l’endemà de la publicació als taules d’anun-
cis, de conformitat amb el que preveu l’ar-
ticle 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la Direcció
General de Formació Professional i Educa-
ció Permanent, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la publicació als
taules d’anuncis, 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.

—7 Renúncies
Les vacants produïdes per renúncies del

professorat s’adjudicaran a les candidates
o candidats següents, per ordre de puntu-
ació.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades podran interposar recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu corresponent, 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’Educació, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la publicació al
DOGC, segons el que disposen els article
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 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

006Y024AA

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Sol·licitud d’estada formativa del professorat a l’empresa o institució. Tipus B

Dades del centre docent

Cognoms i nom del/de la director/a _______________________________________________________________________________________

Codi del centre Nom del centre ___________________________________________________________

Adreça _____________________________________________________________________________________________ CP _______________

Municipi _______________________________________________________________________________ Telèfon ________________________

Fax _________________________ Correu electrònic __________________________________________________________________________

Dades del/de la professor/a

NIF Cognoms i nom _______________________________________________________________

Telèfon particular ________________________ Família professional ____________________________________________________________

Especialitat _________________________________________________________________________ Cos: Secundària Tècnic

Crèdits que imparteix Dels cicles formatius

_______________________________________________________ _______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________

Dades de l’empresa

NIF Nom o raó social ______________________________________________________________

Adreça _____________________________________________________________________________________________ CP _______________

Municipi _______________________________________________________________________________ Telèfon ________________________

Fax _________________________ Correu electrònic __________________________________________________________________________

Cognoms i nom de la persona de contacte _________________________________________________________________________________

Càrrec ________________________________________________________________________________ Telèfon ________________________

Cognoms i nom del/de la tutor/a __________________________________________________________________________________________

Càrrec ________________________________________________________________________________ Telèfon ________________________

Calendari i temporització de l’estada

Durada en setmanes: 2 3 4

Durada _________ hores Inici de l’estada ___/ ___/ _____ Fi de l’estada ___/ ___/ _____

Horari setmanal de l’estada formativa del/de la professor/a a l’empresa o institució (mínim 24 hores):

Signatura del/de la professor/a que sol·licita l’estada Vist-i-plau i segell del/de la director/a del centre

________________________ , ____ d __________________ de 200

Director general de Formació Professional i Educació Permanent

1 d’1

Dia

Matí

Tarda

De

De

A

A

1a setmana 2a setmana 3a setmana 4a setmana

dl. dt. dc. dj. dv. dl. dt. dc. dj. dv. dl. dt. dc. dj. dv. dl. dt. dc. dj. dv.

ANNEX

(05.341.086)
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RESOLUCIÓ EDC/3570/2005, de 15 de
desembre, per la qual es fa pública l’adju-
dicació definitiva d’un contracte.

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, mitjançant aquesta Resolució es fan
públiques les següents adjudicacions defi-
nitives referents als expedients de contrac-
tació que s’indiquen:

Entitat adjudicadora: Departament d’Educa-
ció.

Número d’expedient: 1395/05.

Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.

Objecte del contracte: arrendament amb op-
ció a compra d’equipaments informàtics.

Tipus de contracte: subministrament.

Tramitació: ordinària.

Forma: negociat.

Pressupost tota l  base de la l ic i tació:
986.160,00 euros, IVA inclòs.
Import any 2005: 41.090,00 euros, IVA inclòs.
Import any 2006: 246.540,00 euros, IVA in-
clòs.
Import any 2007: 246.540,00 euros, IVA in-
clòs.
Import any 2008: 246.540,00 euros, IVA in-
clòs.
Import any 2009: 205.450,00 euros, IVA in-
clòs.

Data d’adjudicació: 3 d’octubre de 2005.

Contractista: Caixarenting, SA.

Objecte del contracte: arrendament amb op-
ció a compra d’equipaments informàtics
amb la variant 1 d’I. D. Grup, SA.

Nacionalitat del contractista: espanyola.

Import total d’adjudicació: 874.221,12 euros,
IVA inclòs.
Import any 2005: 36.425,88 euros, IVA inclòs.
Import any 2006: 218.555,28 euros, IVA in-
clòs.
Import any 2007: 218.555,28 euros, IVA in-
clòs.
Import any 2008: 218.555,28 euros, IVA in-
clòs.
Import any 2009: 182.129,40 euros, IVA in-
clòs.

Barcelona, 15 de desembre de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.334.160)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte del servei de manteni-
ment de vuit aparells elevadors de l’edifici
dels Serveis Centrals a Via Augusta (exp.
0052/06).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació

de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractacions i Subministraments.

c) Número d’expedient: 0052/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei de man-

teniment de vuit aparells elevadors de l’edi-
fici dels Serveis Centrals a Via Augusta.

b) Termini d’execució: de l’1 de gener de
2006 al 31 de desembre de 2006.

—3 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import mensual: 5.680,00 euros, IVA inclòs.
Import total màxim: 68.160,00 euros, IVA

inclòs, supeditat a la condició suspensiva
d’existència de crèdit adequat i suficient en
el pressupost de 2006.

—5 Garanties
Provisional: es dispensa, d’acord amb

l’article 35.1 del Text refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques.

Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista.
Classificació: grup P, subgrup 7, catego-

ria A.
La seva presentació és potestativa i úni-

cament a efectes de dispensa de l’acredi-
tació de la solvència econòmica, financera
i tècnica de l’empresa.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Re-
gistre General.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta baixa.

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet: http://www10.gen-

cat.net/pls/ense_lici/p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: 14 hores.
c) Documentació que cal presentar: la

que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Regis-

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trame-

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmenta
en el plec de clàusules, durant el mateix dia.

e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació-Ser-

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies després de l’acabament

del termini de presentació de les proposici-
ons. Si el dia d’obertura de proposicions és
dissabte o festiu, el termini es prorrogarà au-
tomàticament fins al següent dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions per
correus, es comunicarà oportunament als in-
teressats la data d’obertura de proposicions.

e) Hora: 10 h.

—10 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 15 de desembre de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.349.142)

RESOLUCIÓ EDC/3568/2005, de 12 de de-
sembre, per la qual es deixen inactius diver-
sos col·legis d’educació infantil i primària.

L’evolució de les necessitats d’escolarit-
zació duu a modificar la programació de
llocs escolars adequadament, la qual cosa
pot comportar canvis en la xarxa de cen-
tres docents.

Els Serveis Territorials d’Educació a Lleida
han tramitat diversos expedients que afec-
ten els col·legis d’educació infantil i primà-
ria, que compten amb l’informe favorable de
la Inspecció d’Educació.

Ateses les actuacions esmentades, i
d’acord amb el que indica la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació;

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

Resolc:

Deixar inactius els col·legis d’educació in-
fantil i primària que s’esmenten a l’annex
d’aquesta Resolució, amb efectes acadè-
mics i administratius de la fi del curs esco-
lar 2004-2005.

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
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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 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A LLEIDA

Comarca: Alt Urgell.
Municipi: Arsèguel.
Unitat de població: Arsèguel.
Codi de centre: 25005995.
Denominació: col·legi d’educació infantil i
primària d’Arsèguel.
Adreça: carrer Ball.
Altres disposicions: els expedients acadè-
mics dels alumnes que hi ha al centre es
dipositaran al col·legi d’educació infantil i
primària Mossèn Albert Vives, amb codi
25004140, de la Seu d’Urgell.

Comarca: Segarra.
Municipi: Ivorra.
Unitat de població: Ivorra.
Codi de centre: 25001825.
Denominació: col·legi d’educació infantil i
primària d’Ivorra.
Adreça: carrer Colom, s/n.
Altres disposicions: els expedients acadè-
mics dels alumnes que hi ha al centre es
dipositaran al col·legi d’educació infantil i
primària Vall d’Ondara, amb codi 25004085,
de Ribera d’Ondara.

(05.333.132)

RESOLUCIÓ EDC/3585/2005, de 13 de
desembre, per la qual es dóna publicitat a
diverses subvencions concedides pel Depar-
tament d’Educació.

Atès el que disposa l’article 94.6 del Text
refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/
2002, de 24 de desembre, sobre la publi-
cació al DOGC de les subvencions conce-
dides pels departaments de la Generalitat,
en relació amb l’apartat 3.c) de l’article 18
de la Llei 38/2002, de 17 de novembre,
general de subvencions;

Fent ús de les atribucions que m’atorga
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:

Donar publicitat a diverses subvencions
concedides pel Departament d’Educació
durant el segon semestre de l’any 2004 i
primer semestre de l’any 2005, que es de-
tallen a l’annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 13 desembre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Beneficiari: Associació Catalana d’Integra-
ció i Desenvolupament Humà.
Quantitat concedida: 3.020,00 euros.
Finalitat: projecte Grup de suport familiar.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Associació Catalana de Fibrosi
Quística.
Quantitat concedida: 5.767,00 euros.
Finalitat: publicacions (butlletins i revistes).
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Associació Catalana per a la Pro-
moció de les Persones Sordes.
Quantitat concedida: 8.254,00 euros.
Finalitat: IX jornades internacionals.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Associació Catalana Síndrome
X Fràgil.
Quantitat concedida: 3.756,00 euros.
Finalitat: assessorament a mestres i escoles.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Associació de Familiars i Amics
de Nens Oncològics de Catalunya.
Quantitat concedida: 4.024,00 euros.
Finalitat: material de suport.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Associació de Pares de Fills amb
Autisme de Catalunya.
Quantitat concedida: 4.025,00 euros.
Finalitat: reunions formatives i informatives.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Associació de Pares de Nens
Sords de Catalunya.
Quantitat concedida: 8.158,00 euros.
Finalitat: cursos de llengua de signes per a
pares i famílies i edició revista.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Associació Nacional Crecer
Catalunya.
Quantitat concedida: 4.004,00 euros.
Finalitat: jornades sobre educació en nens
amb problemes de creixement.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Associació Pares amb Fills Es-
pina Bifida.
Quantitat concedida: 4.293,00 euros.
Finalitat: escola de pares i actes de sensi-
bilització.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Associació Pro Persones amb
Paràlisi Cerebral, Esclat.
Quantitat concedida: 5.700,00 euros.
Finalitat: revista Esclat.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Federació Catalana Pro Perso-
nes amb Retard Mental, APPS.
Quantitat concedida: 9.389,00 euros.
Finalitat: jornades sobre incapacitació i tu-
tela.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Federació ECOM.
Quantitat concedida: 13.604,00 euros.
Finalitat: campanya de sensibilització Com-
panys de barri.

Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Fundació Adana.
Quantitat concedida: 3.628,00 euros.
Finalitat: II Jornades sobre el TDAH.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Fundació Catalana Síndrome de
Down.
Quantitat concedida: 17.624,00 euros.
Finalitat: activitats de formació i difusió per
afavorir la inclusió escolar.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Fundació Enriqueta Villavecchia.
Quantitat concedida: 3.487,00 euros.
Finalitat: quaderns informatius sobre quimi-
oteràpia i radioteràpia.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Fundació Síndrome de Down de
Girona i Comarques.
Quantitat concedida: 6.011,00 euros.
Finalitat: programa d’assessorament.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Coordinadora de Síndrome de
Down de Catalunya.
Quantitat concedida: 3.018,00 euros.
Finalitat: traducció i adaptació del Projecte
Bit a la llengua catalana.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: APA EEE Crespinell.
Quantitat concedida: 10.080,00 euros.
Finalitat: projecte de col·laboració per a la
integració.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Edicions del País Valencià, SA.
Quantitat concedida: 75.000,00 euros.
Finalitat: despeses de producció del suple-
ment “Temps d’història”.
Crèdit pressupostari: D/480130000/3213.

Beneficiari: Universitat de Barcelona.
Quantitat concedida: 538.806,71 euros.
Finalitat: formació permanent del professo-
rat no universitari.
Crèdit pressupostari: D/440130000/4231.

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barce-
lona.
Quantitat concedida: 541.713,71 euros.
Finalitat: formació permanent del professo-
rat no universitari.
Crèdit pressupostari: D/440130000/4231.

Beneficiari: Universitat Politènica de Cata-
lunya.
Quantitat concedida: 555.344,32 euros.
Finalitat: formació permanent del professo-
rat no universitari.
Crèdit pressupostari: D/440130000/4231.

Beneficiari: Universitat de Girona.
Quantitat concedida: 228.925,32 euros.
Finalitat: formació permanent del professo-
rat no universitari.
Crèdit pressupostari: D/440130000/4231.

Beneficiari: Universidad de Lleida.
Quantitat concedida: 204.679,13 euros.
Finalitat: formació permanent del professo-
rat no universitari.
Crèdit pressupostari: D/440130000/4231.

Beneficiari: Universidad Rovira i Virgili.
Quantitat concedida: 288.365,06 euros.
Finalitat: formació permanent del professo-
rat no universitari.
Crèdit pressupostari: D/440130000/4231.



1565

Núm. 1078

Beneficiari: Associació Acció Escolar del
Congrés de Cultura Catalana.
Quantitat concedida: 18.000,00 euros.
Finalitat: despeses d’organització campanya
El país a l’escola.
Crèdit pressupostari: D/480130200/3212.

Beneficiari: Associació d’Inspectors d’Ense-
nyament de Catalunya (AIEC).
Quantitat concedida: 9.000,00 euros.
Finalitat: despeses celebració II Congrés (X
jornades).
Crèdit pressupostari: D/480130000/3213.

Beneficiari: Associació de Mestres Rosa
Sensat.
Quantitat concedida: 10.000,00 euros.
Finalitat: despeses realització Fòrum Social
per l’Educació a Catalunya.
Crèdit pressupostari: D/480130000/3213.

Beneficiari: Aula Maria Rúbies, Fòrum Edu-
cació i Cultura.
Quantitat concedida: 9.338,00 euros.
Finalitat: activitats adreçades al professorat
i a l’alumnat.
Crèdit pressupostari: D/480130200/3212.

Beneficiari: Institut d’Estudis Catalanas.
Quantitat concedida: 4.000,00 euros.
Finalitat: Olimpiada internacional de Física
2005.
Crèdit pressupostari: D/480130200/3212.

Beneficiari: Consorci Centre de Recerca Ma-
temàtica.
Quantitat concedida: 3.936,00 euros.
Finalitat: IV Congrés per a la recerca sobre
matemàtica a l’educació.
Crèdit pressupostari: D/480130200/3212.

Beneficiari: Federació d’Entitats per l’Ense-
nyament de les Matemàtiques a Catalunya.
Quantitat concedida: 4.900,00 euros.
Finalitat: Fem matemàtiques 2005.
Crèdit presspostari: D/480130200/3212.

Beneficiari: Fundació Privada d’Estudis Su-
periors d’Olot.
Quantitat concedida: 4.600,00 euros.
Finalitat: IV Setmana catalana d’educació
ambiental.
Crèdit pressupostari: D/480130200/3212.

Beneficiari: Institut d’Estudis Catalans.
Quantitat concedida: 7.300,00 euros.
Finalitat: activitats adreçades al professorat
i a l’alumnat.
Crèdit pressupostari: D/480130200/3212.

Beneficiari: Grup d’Innovació i Recerca.
Quantitat concedida: 37.000,00 euros.
Finalitat: Projecte Filosofia 3/18.
Crèdit pressupostari: D/482130000/4231.

Beneficiari: Federació de Sords de Cata-
lunya (FESOCA).
Quantitat concedida: 3.442,00 euros.
Finalitat: Projecte Comunitat Virtual.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Associació d’Ajuda als Afectats
de Cardiopaties Infanti ls de Catalunya
(AACIC).
Quantitat concedida: 3.097,00 euros.
Finalitat: Butlletí informatiu de l’AACIC.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Fundació Catalana Síndrome de
Down.
Quantitat concedida: 20.825,00 euros.

Finalitat: activitats de formació i difusió per
afavorir la inclusió escolar.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Associació de Familiars i Amics
de Nens Oncològics de Catalunya (AFA-
NOC).
Quantitat concedida: 5.162,00 euros.
Finalitat: material de suport d’informació.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Federació Catalana Pro Perso-
nes amb Retard Mental, APPS (APPS).
Quantitat concedida: 9.895,00 euros.
Finalitat: presentació i difusió d’estudis.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Associació Pro Persones amb
Paràlisi Cerebral, ESCLAT.
Quantitat concedida: 7.400,00 euros.
Finalitat: edició revista Esclat.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Associació Pares amb Fills Es-
pina Bífida (APAFEB).
Quantitat concedida: 4.732,00 euros.
Finalitat: escola de pares i actes de sensi-
bilització.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Associació Catalana Síndrome
X Fràgil.
Quantitat concedida: 3.523,00 euros.
Finalitat: material divulgatiu per a les fami-
lies i els mestres.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Associació Catalana de Fibrosi
Quística.
Quantitat concedida: 6.000,00 euros.
Finalitat: publicació revista Per vèncer la fi-
brosi quística.
Crèdit presspostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Associació d’Implantats Cocle-
ars d’Espanya (AICE).
Quantitat concedida: 3.442,00 euros.
Finalitat: X Jornada d’intercanvi.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Asociación Pacientes con Tics
y Síndrome de Tourette (APTT).
Quantitat concedida: 3.265,00 euros.
Finalitat: publicacions pedagògiques.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Fundació Enriqueta Villavecchia.
Quantitat concedida: 4.061,00 euros.
Finalitat: edició de contes per a nens en trac-
tament oncològic.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Associació Nacional Crecer
Catalunya.
Quantitat concedida: 3.792,00 euros.
Finalitat: escola de pares.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Federació ECOM.
Quantitat concedida: 15.530,00 euros.
Finalitat: espectacle de titelles Companys de
barri.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Fundació Adana.
Quantitat concedida: 3.000,00 euros.
Finalitat: jornades per a mestres.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Federació d’Associacions Cata-
lanes de Pares i Persones Sordes (ACAPPS).

Quantitat concedida: 7.765,00 euros.
Finalitat: X Jornades Internacionals d’Infor-
mació i Formació per a pares i mares de
nens/es sords/es.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Talita Fundació Privada.
Quantitat concedida: 3.011,00 euros.
Finalitat: contes per parlar.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Fundació Síndrome de Down de
Girona i Comarques (ASTRID-21).
Quantitat concedida: 7.960,00 euros.
Finalitat: programa d’assessorament.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Associació de Pares de Fills amb
Autisme de Catalunya (APAFAC).
Quantitat concedida: 3.614,00 euros.
Finalitat: reunions formatives i informatives.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Grup d’Invàlids de Mataró i el
Maresme (GIMM).
Quantitat concedida: 4.293,00 euros.
Finalitat: organització de la diada Coneix les
nostres capacitats.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Coordinadora d’Associacions i
Patronats dels Disminuïts del Baix Llobregat
(CORDIBAIX).
Quantitat concedida: 3.913,00 euros.
Finalitat: formació d’associacions de pares.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: APA EEE Crespinell.
Quantitat concedida: 11.893,00 euros.
Finalitat: projecte de col·laboració per a la
integració.
Crèdit pressupostari: D/480130300/3135.

Beneficiari: Fundació Universitat Catalana
d’Estiu.
Quantitat concedida: 28.840,00 euros.
Finalitat: despeses d’organització de la XXX-
VII edició.
Crèdit pressupostari: D/480130000/3213.

Beneficiari: Consell Català de la Música.
Quantitat concedida: 22.880,00 euros.
Finalitat: despeses d’activitats d’àmbit mu-
sical.
Crèdit pressupostari: D/480130000/3213.

Beneficiari: Fundació Orfeó Català Palau de
la Música Catalana.
Quantitat concedida: 21.035,00 euros.
Finalitat: despeses campanya “Les escoles
al Palau”.
Crèdit pressupostari: D/480130200/3212.

Beneficiari: Edicions del País Valencià, SA.
Quantitat concedida: 75.750,00 euros.
Finalitat: despeses de producció.
Crèdit pressupostari: D/480130000/3213.

Beneficiari: Associació Catalana per a la Te-
lemàtica Educativa.
Quantitat concedida: 19.943,00 euros.
Finalitat: activitats de formació permanent
per a professorat de nivell no universitari.
Crèdit pressupostari: D/482130000/4231.

Beneficiari: Associació de Mestres Alexandre
Galí.
Quantitat concedida: 21.013,00 euros.
Finalitat: activitats de formació permanent
per a professorat de nivell no universitari.
Crèdit pressupostari: D/482130000/4231.
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Beneficiari: Associació de Mestres de la Ter-
ra Alta.
Quantitat concedida: 4.638,00 euros.
Finalitat: activitats de formació permanent
per a professorat de nivell no universitari.
Crèdit pressupostari: D/482130000/4231.

Beneficiari: Associació de Mestres Rosa
Sensat.
Quantitat concedida: 129.346,00 euros.
Finalitat: activitats de formació permanent
per a professorat de nivell no universitari.
Crèdit pressupostari: D/482130000/4231.

Beneficiari: Associació d’Ensenyants d’Infor-
màtica de Catalunya.
Quantitat concedida: 6.977,00 euros.
Finalitat: activitats de formació permanent
per a professorat de nivell no universitari.
Crèdit pressupostari: D/482130000/4231.

Beneficiari: Associació Espiral.
Quantitat concedida: 7.811,00 euros.
Finalitat: activitats de formació permanent
per a professorat de nivell no universitari.
Crèdit pressupostari: D/482130000/4231.

Beneficiari: Casal del Mestre de Granollers.
Quantitat concedida: 5.420,00 euros.
Finalitat: activitats de formació permanent
per a professorat de nivell no universitari.
Crèdit pressupostari: D/482130000/4231.

Beneficiari: Col·legi Of. de Drs. i Llicenciats
en Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya.
Quantitat concedida: 133.488,00 euros.
Finalitat: activitats de formació permanent
per a professorat de nivell no universitari.
Crèdit pressupostari: D/482130000/4231.

Beneficiari: Col·lectiu de Docents del Bages.
Quantitat concedida: 12.512,00 euros.
Finalitat: activitats de formació permanent
per a professorat de nivell no universitari.
Crèdit pressupostari: D/482130000/4231.

Beneficiari: Col·legi de Doctors i Llicenciats
en Belles Arts.
Quantitat concedida: 8.158,00 euros.
Finalitat: activitats de formació permanent
per a professorat de nivell no universitari.
Crèdit pressupostari: D/482130000/4231.

Beneficiari: Grup de mestres de l’Anoia.
Quantitat concedida: 18.856,00 euros.
Finalitat: activitats de formació permanent
per a professorat de nivell no universitari.
Crèdit pressupostari: D/482130000/4231.

Beneficiari: Grup de Mestres del Ripollès.
Quantitat concedida: 3.608,00 euros.
Finalitat: activitats de formació permanent
per a professorat de nivell no universitari.
Crèdit pressupostari: D/482130000/4231.

Beneficiari: Earn-Pangea.
Quantitat concedida: 5.572,00 euros.
Finalitat: activitats de formació permanent
per a professorat de nivell no universitari.
Crèdit pressupostari: D/482130000/4231.

Beneficiari: Moviment d’Innovació Educati-
va de Lleida.
Quantitat concedida: 22.776,00 euros.
Finalitat: activitats de formació permanent
per a professorat de nivell no universitari.
Crèdit pressupostari: D/482130000/4231.

Beneficiari: Moviment Educatiu del Maresme.
Quantitat concedida: 32.828,00 euros.

Finalitat: activitats de formació permanent
per a professorat de nivell no universitari.
Crèdit pressupostari: D/482130000/4231.

Beneficiari: Moviment de Renovació Peda-
gògica del Garraf.
Quantitat concedida: 4.136,00 euros.
Finalitat: activitats de formació permanent
per a professorat de nivell no universitari.
Crèdit pressupostari: D/482130000/4231.

Beneficiari: Moviment de Mestres de les Ter-
res de l’Ebre.
Quantitat concedida: 14.412,00 euros.
Finalitat: activitats de formació permanent
per a professorat de nivell no universitari.
Crèdit pressupostari: D/482130000/4231.

Beneficiari: Seminiari Permanent de Ciènci-
es Naturals.
Quantitat concedida: 5.015,00 euros.
Finalitat: activitats de formació permanent
per a professorat de nivell no universitari.
Crèdit pressupostari: D/482130000/4231.

Beneficiari: Federació Catalana d’Associa-
cions d’APAS de l’Educació Especial.
Quantitat concedida: 13.342,00 euros.
Finalitat: despeses de funcionament.
Crèdit pressupostari: D/480130400/3135.

Beneficiari: Federació d’Associacions de Pa-
res d’Alumnes d’Ensenyament Secundari de
Catalunya.
Quantitat concedida: 39.182,00 euros.
Finalitat: despeses de funcionament.
Crèdit pressupostari: D/480130400/3135.

Beneficiari: Federació d’APA de Catalunya.
Quantitat concedida: 60.274,00 euros.
Finalitat: despeses de funcionament.
Crèdit pressupostari: D/480130400/3135.

Beneficiari: Confederació Cristiana d’Asso-
ciacions de Pares d’Alumnes de Catalunya.
Quantitat concedida: 11.020,00 euros.
Finalitat: despeses de funcionament.
Crèdit pressupostari: D/480130400/3135.

Beneficiari: Federació d’Associacions de Pa-
res i  Mares de les Escoles Ll iures de
Catalunya.
Quantitat concedida: 6.960,00 euros.
Finalitat: seminaris.
Crèdit pressupostari: D/480130400/3135.

Beneficiari: Federació d’Associacions Cris-
tianes de Pares d’Alumnes.
Quantitat concedida: 18.550,00 euros.
Finalitat: despeses de funcionament.
Crèdit pressupostari: D/480130400/3135.

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barce-
lona.
Quantitat concedida: 6.000,00 euros.
Finalitat: III Simpòsium de didàctica de les
ciències socials.
Crèdit pressupostari: D/440130000/4231.

Beneficiari: Associació per a l’Ensenyament
del Català (APLEC).
Quantitat concedida: 6.000,00 euros.
Finalitat: projecte Col·legis d’ensenyament
del català.
Crèdit pressupostari: D/480130200/3212.

Beneficiari: Consell Evangèlic de Catalunya.
Quantitat concedida: 6.000,00 euros.
Finalitat: actuacions de suport a l’ensenya-
ment de la religió evangèlica.
Crèdit pressupostari: D/480130200/3212.

Beneficiari: Consell Català de la Música.
Quantitat concedida: 6.000,00 euros.
Finalitat: projecte Músic del mes .
Crèdit pressupostari: D/480130200/3212.

Beneficiari: Cercle de Defensa i Difusió de
la Llengua i Cultura Catalana.
Quantitat concedida: 14.988,00 euros.
Finalitat: difusió de la llengua catalana a l’Al-
guer.
Crèdit pressupostari: D/480130200/3212.

Beneficiari: Centre Unesco Catalunya.
Quantitat concedida: 22.500,00 euros.
Finalitat: projecte “Escoles Associades”.
Crèdit pressupostari: D/480130200/3212.

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barce-
lona.
Quantitat concedida: 6.000,00 euros.
Finalitat: Congrés Internacional d’ESERA.
Crèdit pressupostari: D/440130000/4231.

Beneficiari: Universitat de Barcelona.
Quantitat concedida: 6.000,00 euros.
Finalitat: Congrés Internacional ICSEI.
Crèdit pressupostari: D/440130000/4231.

Beneficiari: Bayt AL-Thaqafa.
Quantitat concedida: 16.100,00 euros.
Finalitat: atenció educativa a l’alumnat de na-
cionalitat estrangera nouvingut a Catalunya.
Crèdit pressupostari: D/480130200/3212.

Beneficiari: Medi Ambient-Associació Trenca.
Quantitat concedida: 30.000,00 euros.
Finalitat: realització d’activitats d’educació
ambiental.
Crèdit pressupostari: D/480130200/3212.

Beneficiari: Fundació Epson Ibérica
Quantitat concedida: 12.000,00 euros.
Finalitat: organització de Mercatec.
Crèdit pressupostari: D/480130200/3212.

Beneficiari: Rosa Sensat.
Quantitat concedida: 88.945,00 euros.
Finalitat: activitats pedagògiques i formatives.
Crèdit pressupostari: D/482130000/4231.

Beneficiari: Escola de Pedagogia musical.
Quantitat concedida: 15.000,00 euros.
Finalitat: activitats dins l’àmbit musical.
Crèdit pressupostari: D/482130000/4231.

Beneficiari: Ajuntament de Perpinyà.
Quantitat concedida: 6.000,00 euros.
Finalitat: ensenyament del català.
Crèdit pressupostari: D/490130000/3212.

Beneficiari: Consell Evangèlic de Catalunya.
Quantitat concedida: 18.000,00 euros.
Finalitat: actuacions de suport a l’ensenya-
ment de la religió evangèlica.
Crèdit pressupostari: D/480130200/3212.

Beneficiari: Casal dels Infans del Raval.
Quantitat concedida: 68.500,00 euros.
Finalitat: activitats d’escolarització compar-
tida.
Crèdit pressupostari: D/480130600/3213.

Beneficiari: Federació de Moviments de Re-
novació Pedagògica.
Quantitat concedida: 66.000,000 euros.
Finalitat: activitats pedagògiques.
Crèdit pressupostari: D/482130000/4231.

Beneficiari: Produccions de la Llum, SL.
Quantitat concedida: 3.000,00 euros.
Finalitat: despeses projecte Explica’m un
conte.
Crèdit pressupostari: D/480130000/3213.
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Beneficiari: Associació dels centres públics
de Catalunya (AXIA).
Quantitat concedida: 4.000,00 euros.
Finalitat: despeses organització III Jornades
d’AXIA.
Crèdit pressupostari: D/480130000/3213.

Beneficiari: Federació d’Associacions de
Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya.
Quantitat concedida: 6.000,00 euros.
Finalitat: despeses XI Diada de l’Escola Pú-
blica.
Crèdit pressupostari: D/480130000/3213.

Beneficiari: Televisió de Catalunya, SA.
Quantitat concedida: 168.000,00 euros.
Finalitat: conveni per subvencionar la pro-
ducció de la Setmana de TV3.
Crèdit presssupostari: D/441130000/3212.

Beneficiari: Consell Comarcal Baix Camp.
Quantitat concedida: 4.600,00 euros.
Finalitat: suport programes sobre formació
d’adults.
Crèdit pressupostari: D/460130800/3214.

Beneficiari: Consell Comarcal Alta Riba-
gorça.
Quantitat concedida: 10.260,00 euros.
Finalitat: suport programes sobre formació
d’adults.
Crèdit pressupostari: D/460130800/3214.

Beneficiari: Consell Comarcal Alt Empordà.
Quantitat concedida: 4.350,00 euros.
Finalitat: suport programes sobre formació
d’adults.
Crèdit pressupostari: D/460130800/3214.

Beneficiari: Consell Comarcal del Bages.
Quantitat concedida: 3.500,00 euros.
Finalitat: suport programes sobre formació
d’adults.
Crèdit pressupostari: D/460130800/3214.

Beneficiari: Consell Comarcal Baix Ebre.
Quantitat concedida: 3.367,00 euros.
Finalitat: suport programes sobre formació
d’adults.
Crèdit pressupostari: D/460130800/3214.

Beneficiari: Consell Comarcal Conca de Bar-
berà.
Quantitat concedida: 10.260,00 euros.
Finalitat: suport programes sobre formació
d’adults.
Crèdit pressupostari: D/460130800/3214.

Beneficiari: Consell Comarcal La Noguera.
Quantitat concedida: 6.800,00 euros.
Finalitat: suport programes sobre formació
d’adults.
Crèdit pressupostari: D/460130800/3214.

Beneficiari: Consell Comarcal Pla de l’Estany.
Quantitat concedida: 6.800,00 euros.
Finalitat: suport programes sobre formació
d’adults.
Crèdit pressupostari: D/460130800/3214.

Beneficiari: Consell Comarcal El Priorat.
Quantitat concedida: 4.350,00 euros.
Finalitat: suport programes sobre formació
d’adults.
Crèdit pressupostari: D/460130800/3214.

Beneficiari: Consell Comarcal Ripollès.
Quantitat concedida: 13.600,00 euros.
Finalitat: suport programes sobre formació
d’adults.
Crèdit pressupostari: D/460130800/3214.

Beneficiari: Consell Comarcal La Segarra.
Quantitat concedida: 4.350,00 euros.
Finalitat: suport programes sobre formació
d’adults.
Crèdit pressupostari: D/460130800/3214.

Beneficiari: Consell Comarcal La Selva.
Quantitat concedida: 3.500,00 euros.
Finalitat: suport programes sobre formació
d’adults.
Crèdit pressupostari: D/460130800/3214.

Beneficiari: Ajuntament de Tortosa.
Quantitat concedida: 4.000,00 euros.
Finalitat: suport programes sobre formació
d’adults.
Crèdit pressupostari: D/460130800/3214.

Beneficiari: Ajuntament de Mataró.
Quantitat concedida: 7.000,00 euros.
Finalitat: suport programes sobre formació
d’adults.
Crèdit pressupostari: D/460130800/3214.

Beneficiari: Ajuntament d’Olot.
Quantitat concedida: 10.300,00 euros.
Finalitat: suport programes sobre formació
d’adults.
Crèdit pressupostari: D/460130800/3214.

Beneficiari: Ajuntament de Pineda de Mar.
Quantitat concedida: 7.000,00 euros.
Finalitat: suport programes sobre formació
d’adults.
Crèdit pressupostari: D/460130800/3214.

Beneficiari: Ajuntament de Rubí.
Quantitat concedida: 7.000,00 euros.
Finalitat: suport programes sobre formació
d’adults.
Crèdit pressupostari: D/460130800/3214.

Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet.
Quantitat concedida: 24.000,00 euros.
Finalitat: suport programes sobre formació
d’adults.
Crèdit pressupostari: D/460130800/3214.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès.
Quantitat concedida: 7.000,00 euros.
Finalitat: suport programes sobre formació
d’adults.
Crèdit pressupostari: D/460130800/3214.

Beneficiari: Ajuntament de Vic.
Quantitat concedida: 10.300,00 euros.
Finalitat: suport programes sobre formació
d’adults.
Crèdit pressupostari: D/460130800/3214.

Beneficiari: Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú.
Quantitat concedida: 7.000,00 euros.
Finalitat: suport programes sobre formació
d’adults.
Crèdit pressupostari: D/460130800/3214.

Beneficiari: Ajuntament del Prat de Llo-
bregat.
Quantitat concedida: 10.300,00 euros.
Finalitat: suport programes sobre formació
d’adults.
Crèdit pressupostari: D/460130800/3214.

Beneficiari: Ajuntament de Tarragona.
Quantitat concedida: 50.000,00 euros.
Finalitat: suport programes sobre formació
d’adults.
Crèdit pressupostari: D/460130800/3214.

Beneficiari: Fundació Privada Gremi Fle-
quers.
Quantitat concedida: 95.592,76 euros.
Finalitat: col·laboració per impartir cicle for-
matiu grau mitjà panificació.
Crèdit pressupostari: D/480131500/4222.

Beneficiari: Centre Català del Plàstic.
Quantitat concedida: 16.920,00 euros.
Finalitat: col·laboració per impartir cicle for-
matiu grau superior plàstic i cautxú.
Crèdit pressupostari: D/480131500/4222.

Beneficiari: Fundació, Formació Investigació
Foment Oficis de la carn.
Quantitat concedida: 65.288,14 euros.
Finalitat: col·laboració per impartir cicle for-
matiu grau mitjà escorxador i carnisseria.
Crèdit pressupostari: D/480131500/4222.

Beneficiari: Foment de Terrassa.
Quantitat concedida: 12.000,00 euros.
Finalitat: col·laboració per impartir cicle for-
matiu grau mitjà cuina.
Crèdit pressupostari: D/480131500/4222.

Beneficiari: Foment FP Ajuntament Sant
Feliu.
Quantitat concedida: 12.000,00 euros.
Finalitat: col·laboració per impartir cicle for-
matiu grau mitjà cuina.
Crèdit pressupostari: D/480131500/4222.

Beneficiari: Ripollès de Desenvolupament.
Quantitat concedida: 12.000,00 euros.
Finalitat: suport programes sobre formació
d’adults.
Crèdit pressupostari: D/480131500/4222.

Beneficiari: Ajuntament d’Aitona.
Quantitat concedida: 16.915,50 euros.
Finalitat: obres de tanca exterior, accés, su-
pressió barreres arquitectòniques i reforma
calefacció al col·legi d’educació infantil i pri-
mària Francesc Feliu d’Aitona.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de L’Albi.
Quantitat concedida: 3.000,00 euros.
Finalitat: obres d’arranjament ràfec del pe-
rímetre de les façanes al col·legi d’educa-
ció infantil i primària Els Aubis de l’Albi.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament d’Almatret.
Quantitat concedida: 21.165,00 euros.
Finalitat: obres d’adequació menjador i cui-
na escolar-planta baixa al col·legi d’educa-
ció infantil i primària Sant Miquel d’Almatret.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament d’Amposta.
Quantitat concedida: 14.629,09 euros.
Finalitat: obres instal·lació ascensor al col·le-
gi d’educació infantil i primària Miquel Gra-
nell d’Amposta.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament d’Avinyó.
Quantitat concedida: 24.000,00 euros.
Finalitat: obres d’adequació al col· legi
d’educació infant i l  i  pr imàr ia Barnola
d’Avinyó.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament d’Avinyó.
Quantitat concedida: 18.030,36 euros.
Finalitat: obres d’arranjament nucli sanitaris
al col·legi d’educació infantil i primària Bar-
nola d’Avinyó.
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Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Caldes d’Estrac.
Quantitat concedida: 36.000,00 euros.
Finalitat: obres d’arranjaments coberta al
col·legi d’educació infantil i primària Sagra-
da Família de Caldes d’Estrac.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Vic.
Quantitat concedida: 1.499.934,94 euros.
Finalitat: obres de reforma i ampliació del
centre d’educació especial de Calldetenes
que passa al centre d’educació especial
L’Estel de Vic.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Callús.
Quantitat concedida: 48.081,00 euros.
Finalitat: obres de millores vàries al col·legi
d’educació infantil i primària Joventut de
Callús.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Camarasa.
Quantitat concedida: 104.549,75 euros.
Finalitat: obres de reparació coberta, ser-
veis al col·legi d’educació infantil i primària
de Camarasa.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Campdevànol.
Quantitat concedida: 14.112,91 euros.
Finalitat: obres de reparació coberta al
col·legi d’educació infantil i primària Pirineu
de Campdevànol.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Canovelles.
Quantitat concedida: 48.080,97 euros.
Finalitat: obres d’arranjaments diversos a va-
ris col·legi d’educació infantil i primària de
Canovelles.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Castellar del
Vallès.
Quantitat concedida: 474.786,69 euros.
Finalitat: obres de nova construcció 1 línia
(1a fase: edifici infantil) al col·legi d’educa-
ció infantil i primària Joan Blanquer de Cas-
tellar del Vallès.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Castellbell i el Vi-
lar.
Quantitat concedida: 48.081,00 euros.
Finalitat: obres d’instal·lació elèctrica i se-
guretat al col·legi d’educació infantil i pri-
mària Jaume Balmes de Castellbell i el Vilar.
Crèdit pressupostari: D/760130400/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Castellterçol.
Quantitat concedida: 36.060,73 euros.
Finalitat: obres d’arranjaments varis al col·le-
gi d’educació infantil i primària Ramona Cal-
vet i Picas de Castellterçol.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Centelles.
Quantitat concedida: 60.101,21 euros.
Finalitat: obres calefacció i normativa incen-
dis al col·legi d’educació infantil i primària
Ildefons Cerdà de Centelles.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament del Cogul.
Quantitat concedida: 11.986,81 euros.
Finalitat: obres d’adequació al pla d’emer-
gència i construcció de part de tanca del

pati al col·legi d’educació infantil i primària
Camp Crusat del Cogul.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Cubelles.
Quantitat concedida: 120.202,00 euros.
Finalitat: obres de remodelació al col·legi
d’educació infantil i primària Josep Andreu-
Charlie Rivel de Cubelles.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de la Garriga.
Quantitat concedida: 36.060,73 euros.
Finalitat: obres d’arranjaments varis (3a. fase
edifici B) al col·legi d’educació infantil i pri-
mària Puiggraciós de la Garriga.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de la Garriga.
Quantitat concedida: 36.000,00 euros.
Finalitat: obres de millora 4a fase (fusteria i
varis) al col·legi d’educació infantil i primà-
ria Puiggraciós de la Garriga.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Gimenells i el Pla
de la Font.
Quantitat concedida: 32.392,92 euros.
Finalitat: obres de tanca al pati i pista es-
portiva al col·legi d’educació infantil i primà-
ria. Inocencio Pardos (Pla de la Font) de Gi-
menells i el Pla de la Font.
Crèdit pressupostari: D/760130400/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Granollers.
Quantitat concedida: 119.118,46 euros.
Finalitat: obres d’arranjaments diversos a va-
ris col·legi d’educació infantil i primària de
Granollers.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Guimerà.
Quantitat concedida: 47.311,83 euros.
Finalitat: obres d’arranjament coberta al col·le-
gi d’educació infantil i primària de Guimerà.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat.
Quantitat concedida: 300.000,00 euros.
Finalitat: obres d’arranjaments diversos a va-
ris col·legi d’educació infantil i primària de
l’Hospitalet de Llobregat.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament d’Igualada.
Quantitat concedida: 70.340,69 euros.
Finalitat: obres d’arranjaments diversos a va-
ris col·legi d’educació infantil i primària
d’Igualada.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de la Jonquera.
Quantitat concedida: 300.000,00 euros.
Finalitat: obres d’ampliació 3 aules al col·legi
d’educació infantil i primària Josep Peñue-
las del Rio de la Jonquera.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Malgrat de Mar.
Quantitat concedida: 60.101,00 euros.
Finalitat: obres d’arranjaments varis al col·le-
gi d’educació infantil i primària Mare de Déu
de Montserrat de Malgrat de Mar.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Malgrat de Mar.
Quantitat concedida: 30.050,61 euros.
Finalitat: obres d’arranjaments varis al col·-
legi d’educació infantil i primària Marià Cubí
i Soler de Malgrat de Mar.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Martorell.
Quantitat concedida: 100.000,00 euros.
Finalitat: obres d’arranjaments diversos a va-
ris col·legi d’educació infantil i primària de
Martorell.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de les Masies de Vol-
tregà.
Quantitat concedida: 15.025,30 euros.
Finalitat: obres calefacció i varis al col·legi
d’educació infantil i primària Comtes de La-
cambra de les Masies de Voltregà.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Massalcoreig.
Quantitat concedida: 30.050,61 euros.
Finalitat: obres de reforma i adequació 1a.
fase: escala d’accés, calefacció, sala de pro-
fessors i finestres planta primera al col·legi
d’educació infantil i primària de Massalcoreig.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Mataró.
Quantitat concedida: 3.852.000,00 euros.
Finalitat: obres de nova construcció al col·le-
gi d’educació infantil i primària Anxaneta de
Mataró.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament del Milà.
Quantitat concedida: 42.492,24 euros.
Finalitat: obres d’edificació aïllada per aula-
ri al col·legi d’educació infantil i primària
Bisbe Martí del Milà.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Mollet del Vallès.
Quantitat concedida: 120.202,41 euros.
Finalitat: obres d’arranjaments diversos a va-
ris col·legi d’educació infantil i primària de
Mollet del Vallès.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Monistrol de Cal-
ders.
Quantitat concedida: 29.950,00 euros.
Finalitat: obres d’ampliació d’espais al col·le-
gi d’educació infantil i primària L’Esqueix de
Monistrol de Calders.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Montoliu de
Lleida.
Quantitat concedida: 22.012,21 euros.
Finalitat: obres de rehabilitació al col·legi
d’educació infantil i primària Sant Isidre de
Montoliu de Lleida.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Mont-roig del
Camp.
Quantitat concedida: 35.370,95 euros.
Finalitat: obres de fonament mòdul prefa-
bricat al col·legi d’educació infantil i primà-
ria Joan Miró de Mont-roig del Camp.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Palafrugell.
Quantitat concedida: 90.000,00 euros.
Finalitat: obres de reforma de 2 aules (ac-
cés, paviments, instal·lacions i distribució)
al col·legi d’educació infantil i primària Josep
Barceló i Matas de Palafrugell.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament del Palau d’Angle-
sola.
Quantitat concedida: 30.050,65 euros.
Finalitat: obres d’arranjament paviment, la-
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vabos i pintura al col·legi d’educació infantil
i  pr imàr ia Arnau Berenguer del Palau
d’Anglesola.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Perafita.
Quantitat concedida: 24.040,48 euros.
Finalitat: obres d’instal·lació de calefacció
al col·legi d’educació infantil i primària Heu-
rom de Perafita.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Puigverd d’Agra-
munt.
Quantitat concedida: 13.827,79 euros.
Finalitat: obres d’arranjament, més obres
complementàries al col·legi d’educació in-
fantil i primària de Puigverd d’Agramunt.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Reus.
Quantitat concedida: 106.497,27 euros.
Finalitat: obres d’arranjaments diversos a va-
ris col·legi d’educació infantil i primària de
Reus.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Riner.
Quantitat concedida: 6.000,00 euros.
Finalitat: obres d’arranjament de la tanca pe-
rimetral al col·legi d’educació infantil i pri-
mària de Freixinet de Solsona.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Pere de To-
relló.
Quantitat concedida: 42.071,00 euros.
Finalitat: obres d’arranjaments varis al col·le-
gi d’educació infantil i primària Josep Maria
Xandri de Sant Pere de Torelló.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès.
Quantitat concedida: 29.923,36 euros.
Finalitat: obres de reforma de la cuina al
col·legi d’educació infantil i primària Purifica-
ció Salas i Xandri de Sant Quirze del Vallès.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Sadurní
d’Anoia.
Quantitat concedida: 48.080,97 euros.
Finalitat: obres d’arranjament varis (reforma
dels accessos). al col·legi d’educació infan-
til i primària Mossèn Jacint Verdaguer de
Sant Sadurní d’Anoia.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts.
Quantitat concedida: 45.000,00 euros.
Finalitat: obres d’arranjaments diversos a
col·legis d’educació infantil i primària de
Sant Vicenç dels Horts.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet.
Quantitat concedida: 59.326,46 euros.
Finalitat: obres canvi de finestres al col·legi
d’educació infantil i primària Pallaresa de
Santa Coloma de Gramenet.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Santa Maria de
Corcó.
Quantitat concedida: 90.152,00 euros.
Finalitat: obres d’adequació i millora al col·le-
gi d’educació infantil i primària El Cabrerès
de Santa Maria de Corcó.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Sentmenat.
Quantitat concedida: 12.000,00 euros.
Finalitat: obres d’adequació de la cuina a la
normativa sanitària al col·legi d’educació in-
fantil i primària Can Sorts de Sentmenat.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de la Seu d’Urgell.
Quantitat concedida: 31.634,33 euros.
Finalitat: obres de trasllat de l’edifici prefa-
bricat del menjador al col·legi d’educació in-
fantil i primària Pau Claris de la Seu d’Urgell.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Sitges.
Quantitat concedida: 120.202,42 euros.
Finalitat: obres d’arranjaments diversos a va-
ris col·legi d’educació infantil i primària de
Sitges.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Sort.
Quantitat concedida: 74.696,94 euros.
Finalitat: obres de reparació coberta i forjat
sanitari porxo (2a fase) al col·legi d’educa-
ció infantil i primària Àngel Serafí i Casanovas
de Sort.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Tiana.
Quantitat concedida: 48.080,97 euros.
Finalitat: obres de rehabilitació de banys al
col·legi d’educació infantil i primària Lola An-
glada de Tiana.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Torregrossa.
Quantitat concedida: 15.362,56 euros.
Finalitat: obres de substitució de finestres
per a la implantació de mesures de segure-
tat i adequació a la normativa al col·legi
d’educació infantil i primària La Bassa de
Torregrossa.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Vall de Cardós.
Quantitat concedida: 12.024,51 euros.
Finalitat: obres de millora (tancament porxo
pati i condicionament terrassa 1a pl. amb
vidres) al col·legi d’educació infantil i primà-
ria de Ribera de Cardós.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Vallirana.
Quantitat concedida: 20.000,00 euros.
Finalitat: obres d’accés posterior al col·legi
d’educació infantil i primària Pompeu Fabra
de Vallirana.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Verges.
Quantitat concedida: 59.993,01 euros.
Finalitat: obres pista al col·legi d’educació
infantil i primària Francesc Cambó i Batlle
de Verges.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Vic.
Quantitat concedida: 60.101,20 euros.
Finalitat: obres d’arranjaments diversos a
col·legis d’educació infantil i primària de Vic.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Vilanova del
Vallès.
Quantitat concedida: 838.206,21 euros.
Finalitat: obres de nova construcció 2 línies
de primària al col·legi d’educació infantil i
primària Mestres Josep Munguet i María
Cortés de Vilanova del Vallès.
Crèdit pressupostari: D/760130100/4222.

Beneficiari: Ajuntament del Pont de Viloma-
ra i Rocafort.
Quantitat concedida: 100.819,78 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Mataró.
Quantitat concedida: 168.583,9 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Mediona.
Quantitat concedida: 47.107,08 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Mollerussa.
Quantitat concedida: 67.764,11 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Mollerussa.
Quantitat concedida: 67.764,11 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Artesa de Lleida.
Quantitat concedida: 42.972,37 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Torroella de
Montgrí.
Quantitat concedida: 43.800,87 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de la Jonquera.
Quantitat concedida: 38.629,27 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Vallgorguina.
Quantitat concedida: 67.803,75 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Cornellà del Terri.
Quantitat concedida: 10.883,7 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament d’Alpicat.
Quantitat concedida: 135.607,5 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Barbens.
Quantitat concedida: 10.803,1 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Cercs.
Quantitat concedida: 54.112,5 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Sort.
Quantitat concedida: 33.197,32 euros.
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Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de la Vall d’en Bas.
Quantitat concedida: 39.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Pere de Vila-
major.
Quantitat concedida: 81.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Gelida.
Quantitat concedida: 153.750,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Granollers.
Quantitat concedida: 47.495,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Breda.
Quantitat concedida: 138.750,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Gregori.
Quantitat concedida: 138.750,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Mont-roig del
Camp.
Quantitat concedida: 38.012,94 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament del Masnou.
Quantitat concedida: 76.875,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament d’Artesa de Segre.
Quantitat concedida: 6.960,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Castellnou de
Seana.
Quantitat concedida: 26.100,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Mataró.
Quantitat concedida: 7.026,48 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Cassà de la Selva.
Quantitat concedida: 17.5471,69 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament d’Alcover.
Quantitat concedida: 89.591,26 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Tordera.
Quantitat concedida: 138.750,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Riudoms.
Quantitat concedida: 29.670,41 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Moià.
Quantitat concedida: 135.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Mataró.
Quantitat concedida: 12.357,08 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Quirze de
Besora.
Quantitat concedida: 11.300,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: EN04 D/760130200/
4222.

Beneficiari: La Presentació.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Sant Domènec Savio.
Quantitat concedida: 7.200 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Jesús Maria.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Mare de Déu de l’Esperança.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: San Francisco Javier.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Patronato Social Escolar de
Obreras.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Vedruna Àngels.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Laboure.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Sant Francesc d’Assís.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.

Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Lloret.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Cor de Maria-Sabastida.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Sagrada Família.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Sagrada Família-Horta.
Quantitat concedida: 14.400,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: La Salle.
Quantitat concedida: 14.400,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Doctor Masmitjà.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Pare Coll.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Maristes Girona.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: San Jaime.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Cor de Maria.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: El Carme-Vedruna.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Cor de Maria.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Escola Pia d’Olot.
Quantitat concedida: 14.400,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Cor de Maria.
Quantitat concedida: 14.400,00 euros.
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Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Prats de la Carrera.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Vedruna.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: La Salle.
Quantitat concedida: 14.400,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Vilagran.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: La Salle.
Quantitat concedida: 14.400,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Sagrat Cor.
Quantitat concedida: 14.400,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Maria Auxiliadora.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Sagrat Cor de Jesús.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Comunitat Israelita de Barce-
lona.
Quantitat concedida: 203.095,00 euros.
Finalitat: conveni de col·laboració entre el
Departament d’Educació i la Comunitat Is-
raelita de Barcelona per al finançament de
l’ensenyament, assessorament i divulgació
de la cultura jueva.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Pare Palau.
Quantitat concedida: 3.150,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: La Presentació.
Quantitat concedida: 3.500,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Jesús Maria.
Quantitat concedida: 7.500,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Mare de Déu de l’Assumpció.
Quantitat concedida: 4.100,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Mare de Déu de l’Esperança.
Quantitat concedida: 4.600,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Mare de Déu de la Mercè.
Quantitat concedida: 5.450,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Mare de Déu de la Salut.
Quantitat concedida: 6.550,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Maria Ward.
Quantitat concedida: 5.800,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Santíssima Trinitat.
Quantitat concedida: 17.950,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Escola Pia de Balaguer.
Quantitat concedida: 7.750,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Nostra Senyora del Carme.
Quantitat concedida: 3.250,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Casa Nostra.
Quantitat concedida: 8.350,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Vedruna-Berga.
Quantitat concedida: 11.650,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Freta.
Quantitat concedida: 4.950,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Lestonnac.
Quantitat concedida: 4.600,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Cardenal Vidal i Barraquer.
Quantitat concedida: 3.750,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Yglesias.
Quantitat concedida: 4.350,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: La Salle de Cassà.
Quantitat concedida: 20.500,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Frangoal.
Quantitat concedida: 4.850,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Cor de Maria.
Quantitat concedida: 10.550,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: La Salle.
Quantitat concedida: 6.650,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Paula Montal.
Quantitat concedida: 6.300,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Inmaculada Concepción.
Quantitat concedida: 4.350,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Bell-lloc del Pla.
Quantitat concedida: 10.050,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Doctor Masmitjà.
Quantitat concedida: 6.300,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Les Alzines.
Quantitat concedida: 8.350,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Maristes Girona.
Quantitat concedida: 20.250,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Pare Coll.
Quantitat concedida: 18.550,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Vedruna.
Quantitat concedida: 3.500,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Cervetó.
Quantitat concedida: 3.750,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Educem.
Quantitat concedida: 3.750,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Escola Pia de Granollers.
Quantitat concedida: 9.450,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Jardí.
Quantitat concedida: 11.150,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: L’Estel.
Quantitat concedida: 8.250,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Maria Anna Mogas.
Quantitat concedida: 6.900,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Sant Josep.
Quantitat concedida: 10.550,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Cor de Maria.
Quantitat concedida: 8.000,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Nuestra Señora del Carmen.
Quantitat concedida: 13.100,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.
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Beneficiari: Maristes Montserrat.
Quantitat concedida: 3.400,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Santa Anna.
Quantitat concedida: 6.050,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Joviat.
Quantitat concedida: 10.900,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: L’Ave Maria.
Quantitat concedida: 6.050,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Santa Rosa de Lima.
Quantitat concedida: 8.350,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: La Mercè.
Quantitat concedida: 4.350,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Balmes.
Quantitat concedida: 7.150,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Cor de Maria.
Quantitat concedida: 10.900,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Divina Providència.
Quantitat concedida: 5.450,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: El Turó.
Quantitat concedida: 5.450,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Escola Pia de Mataró.
Quantitat concedida: 13.950,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Gem.
Quantitat concedida: 13.450,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Mare de Déu de Lourdes.
Quantitat concedida: 6.050,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Sagrat Cor de Jesús.
Quantitat concedida: 4.000,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Sant Antoni de Pàdua.
Quantitat concedida: 14.300,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Sant Josep.
Quantitat concedida: 11.150,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Sol-ixent.
Quantitat concedida: 8.600,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Valldemia.
Quantitat concedida: 12.850,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: El Carme.
Quantitat concedida: 11.400,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Cor de Maria.
Quantitat concedida: 16.000,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Escola Pia d’Olot.
Quantitat concedida: 16.000,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Petit Plançó.
Quantitat concedida: 9.700,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Sant Jordi.
Quantitat concedida: 11.150,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Vedruna.
Quantitat concedida: 19.050,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Vedruna.
Quantitat concedida: 8.600,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Mare de Déu del Roser.
Quantitat concedida: 3.750,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Assís.
Quantitat concedida: 6.050,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: El Pilar.
Quantitat concedida: 4.600,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Sant Josep.
Quantitat concedida: 4.600,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Vedruna.
Quantitat concedida: 4.350,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Sant Lluís Bertran.
Quantitat concedida: 7.150,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Empordà-San José.
Quantitat concedida: 5.800,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Jaime Balmes I.
Quantitat concedida: 7.150,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Maristes Rubí.
Quantitat concedida: 5.200,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Nuestra Señora de Montserrat.
Quantitat concedida: 5.800,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Regina Carmeli.
Quantitat concedida: 6.300,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Ribas.
Quantitat concedida: 7.750,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Mare de Déu del Roser.
Quantitat concedida: 11.400,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Pompeu Fabra.
Quantitat concedida: 10.900,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Vilagran.
Quantitat concedida: 7.150,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Cor de Maria.
Quantitat concedida: 4.600,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Cor de Maria.
Quantitat concedida: 9.700,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Les Cent Fonts.
Quantitat concedida: 3.400,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Verge de les Neus.
Quantitat concedida: 7.500,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Arrels I.
Quantitat concedida: 8.000,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Sant Genís-Santa Agnès.
Quantitat concedida: 4.850,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Joan Roig.
Quantitat concedida: 6.050,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Joan XXIII.
Quantitat concedida: 3.500,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Mare Nostrum.
Quantitat concedida: 3.150,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Sagrat Cor de Jesús.
Quantitat concedida: 4.600,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Sant Domènec de Guzman.
Quantitat concedida: 8.600, 00euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.
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Beneficiari: Airina.
Quantitat concedida: 4.000,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Vedruna-Tona.
Quantitat concedida: 5.450,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Rocaprevera.
Quantitat concedida: 6.900,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Sagrats Cors.
Quantitat concedida: 6.900,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Sant Gabriel.
Quantitat concedida: 4.950,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Nuestra Señora de la Consola-
ción.
Quantitat concedida: 5.450,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Teresià.
Quantitat concedida: 3.500,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Claret.
Quantitat concedida: 5.200,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Sant Gabriel.
Quantitat concedida: 4.350,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: La Pau.
Quantitat concedida: 3.750,00 euros.
Finalitat: necessitats educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Ajuntament de Castell-Platja
d’Aro.
Quantitat concedida: 97.845,02 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Palafrugell.
Quantitat concedida: 122.305,96 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de l’Ametlla de Mar.
Quantitat concedida: 27.766,76 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de les Planes d’Hos-
toles.
Quantitat concedida: 12.108,7 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Botarell.
Quantitat concedida: 43.272,87 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Maials.
Quantitat concedida: 23.445,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Capellades.
Quantitat concedida: 37.044,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Joan Despí.
Quantitat concedida: 152.145,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Palau-solità i Ple-
gamans.
Quantitat concedida: 10.270,43 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Albinyana.
Quantitat concedida: 14.650,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Entitat Municipal Descentralitza-
da de Jesús.
Quantitat concedida: 46.575,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament d’Almoster.
Quantitat concedida: 60.750, 00euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Castellvell del
Camp.
Quantitat concedida: 120.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Valls.
Quantitat concedida: 150.000, 00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Tarragona.
Quantitat concedida: 49.962,68 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament d’Avinyonet de Puig-
ventós.
Quantitat concedida: 20.671,49 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Barberà de la
Conca.
Quantitat concedida: 44.728,92 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca.
Quantitat concedida: 23.235,24 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Montblanc.
Quantitat concedida: 30.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Polinyà.
Quantitat concedida: 8.812,7 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Julià de Vila-
torta.
Quantitat concedida: 61.875,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament d’Anglesola.
Quantitat concedida: 48.600,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Barberà del
Vallès.
Quantitat concedida: 58.320,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Esteve Ses-
rovires.
Quantitat concedida: 29.015,58 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Benef ic iar i :  Ajuntament de Caldes de
Malavella.
Quantitat concedida: 46.500,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Sanaüja.
Quantitat concedida: 30.157,84 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Cunit.
Quantitat concedida: 30.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Vilanova de la
Barca.
Quantitat concedida: 48.600,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Guardiola de Ber-
guedà.
Quantitat concedida: 56.700,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Quirze
Safaja.
Quantitat concedida: 26.100,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Verdú.
Quantitat concedida: 60.750,00 euros.
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Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Premià de Mar.
Quantitat concedida: 14.855,26 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Vacarisses.
Quantitat concedida: 55,956,53 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Calldetenes.
Quantitat concedida: 61.875,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament d’Òdena.
Quantitat concedida: 114.375, 00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Jorba.
Quantitat concedida: 72.900,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Quintí de
Mediona.
Quantitat concedida: 76.875,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Moià.
Quantitat concedida: 146.250,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llar d’infants.
Crèdit pressupostari: D/760130200/4222.

Beneficiari: Maria Ward.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Lestonnac.
Quantitat concedida: 36.000,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Nostra Senyora del Carme.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Mare del Diví Pastor.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Nuestra Señora del Rosario.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Sant Josep.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Amor de Dios.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Escuela de FP Oscus.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Alegre.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: La Salle Manlleu.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: El Carme-Vedruna.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Casals-Gràcia.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Joviat.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Oms i de Prat.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Santa Rosa de Lima.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: María Inmaculada.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Mare de Déu del Roser.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Sant Pau.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Nuestra Señora de Montserrat.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Arrels I.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Arrels II.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Verge de les Neus.
Quantitat concedida: 14.400,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Joan Roig.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Sant Domènec de Guzman.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Sant Josep.
Quantitat concedida: 14.400,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Ramon Pont.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Rocaprevera.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: Teresià.
Quantitat concedida: 7.200,00 euros.
Finalitat: aprenentatge de la llengua catala-
na per a alumnes estrangers.
Crèdit pressupostari: D/480131200/3135.

Beneficiari: El Puig.
Quantitat concedida: 7.624,24 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Isabel de Villena.
Quantitat concedida: 3.266,3 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Jesús Maria.
Quantitat concedida: 3.465,55 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Virolai.
Quantitat concedida: 8.663,89 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Virgen de la Salud.
Quantitat concedida: 8.663,89 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.
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Beneficiari: Mare de Déu de la Mercè.
Quantitat concedida: 6.129,54 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Solc.
Quantitat concedida: 11.997,13 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Mare de Déu de la Mercè.
Quantitat concedida: 6.319,04 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Jesús, Maria i Josep.
Quantitat concedida: 6.464,26 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Sant Gabriel.
Quantitat concedida: 3.217,55 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Verns.
Quantitat concedida: 3.276,05 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Voramar.
Quantitat concedida: 7.142,24 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Sagrado Corazón.
Quantitat concedida: 6.225,18 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: El Clot.
Quantitat concedida: 10.977,79 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Sant Miquel.
Quantitat concedida: 7.293,12 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: L’Esperança.
Quantitat concedida: 8.090,08 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Montseny-Poblenou.
Quantitat concedida: 25.281,77 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Sant Ramon Nonat.
Quantitat concedida: 10.396,66 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Montseny-Verneda.
Quantitat concedida: 15.594,98 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Anna Ravell.
Quantitat concedida: 11.916,5 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: La Salle Horta.
Quantitat concedida: 6.146,51 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Maria Auxiliadora.
Quantitat concedida: 4.854,05 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Thau.
Quantitat concedida: 8.663,89 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Mare del Diví Pastor.
Quantitat concedida: 6.703,35 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Santa Maria dels Apòstols.
Quantitat concedida: 8.663,89 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Nuestra Señora del Rosario.
Quantitat concedida: 6.563,36 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Laboure.
Quantitat concedida: 5.460,09 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Mare de Déu del Roser.
Quantitat concedida: 17.327,77 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Josep Tous.
Quantitat concedida: 3.744,06 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Virolai.
Quantitat concedida: 17.327,77 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Mare de Déu del Roser-Amílcar.
Quantitat concedida: 8.144,05 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Arrels.
Quantitat concedida: 7.659,71 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Calassanç.
Quantitat concedida: 16.553,13 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Pere Vergés.
Quantitat concedida: 6.129,54 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Lestonnac.
Quantitat concedida: 14.836,11 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Maria Ward.
Quantitat concedida: 8.663,89 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Mare de Déu de la Mercè.
Quantitat concedida: 15.969,74 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Maristes Champagnat.
Quantitat concedida: 5.136,25 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Sant Domènec Savio.
Quantitat concedida: 8.663,89 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Mare de Déu de l’Assumpció.
Quantitat concedida: 8.663,89 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Cultural.
Quantitat concedida: 8.520,43 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
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dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Benef ic iar i :  Escola Pia de Caldes de
Montbui.
Quantitat concedida: 3.607,56 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Freta.
Quantitat concedida: 10.396,66 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Sagrats Cors.
Quantitat concedida: 7.463,12 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Escolàpies-La Immaculada.
Quantitat concedida: 6.655,54 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Montserrat Montero.
Quantitat concedida: 11.604,56 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Escola Pia de Granollers.
Quantitat concedida: 17.327,77 euros.
Finalitat: contractació d.’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Pare Enric d’Ossó.
Quantitat concedida: 5.198,32 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Canigó.
Quantitat concedida: 10.386,18 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Sant Lluís Gonçaga.
Quantitat concedida: 15.786,99 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Gilpe.
Quantitat concedida: 8.090,08 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Ginebró.
Quantitat concedida: 10.213,57 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Sant Pere Chanel.
Quantitat concedida: 8.663,89 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Vedruna.
Quantitat concedida: 8.663,89 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: La Salle Manlleu.
Quantitat concedida: 4.582,58 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: El Carme-Vedruna.
Quantitat concedida: 12.661,46 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Casals-Gràcia.
Quantitat concedida: 21.336,05 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Oms i de Prat.
Quantitat concedida: 10.396,66 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: L’Ave Maria.
Quantitat concedida: 7.430,18 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Vedruna Manresa.
Quantitat concedida: 8.308,94 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: L’Espill.
Quantitat concedida: 17.327,77 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Joviat.
Quantitat concedida: 6.703,35 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Sant Antoni de Pàdua.
Quantitat concedida: 20.793,32 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Escola Pia de Mataró.
Quantitat concedida: 24.345,53 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: L’Arboç.
Quantitat concedida: 6.717,82 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Sant Gervasi.
Quantitat concedida: 8.663,89 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Sagrat Cor de Jesús.
Quantitat concedida: 8.663,89 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Cor de Maria.
Quantitat concedida: 4.854,04 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: L’Avet Roig.
Quantitat concedida: 3.236,03 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: La Salle Sant Celoni.
Quantitat concedida: 8.568,25 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Fuster.
Quantitat concedida: 8.663,89 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Manent Rambla.
Quantitat concedida: 8.520,43 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Vedruna-Tona.
Quantitat concedida: 19.989,98 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Brianxa.
Quantitat concedida: 5.198,32 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Sagrats Cors.
Quantitat concedida: 8.090,08 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Rocaprevera.
Quantitat concedida: 5.902,8 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-



1577

Núm. 1078

dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Santa Caterina de Siena.
Quantitat concedida: 8.472,62 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Sagrat Cor de Jesús.
Quantitat concedida: 8.424,79 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Escorial.
Quantitat concedida: 16.801,78 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Sant Miquel dels Sants.
Quantitat concedida: 3.071,31 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Pare Coll.
Quantitat concedida: 17.327,77 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Montagut.
Quantitat concedida: 8.663,89 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Sant Ramon de Penyafort.
Quantitat concedida: 11.647,95 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Sant Bonaventura.
Quantitat concedida: 8.663,89 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Escola Pia de Vilanova i la Geltrú.
Quantitat concedida: 8.663,89 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: El Cim.
Quantitat concedida: 25.417,83 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Vedruna.
Quantitat concedida: 6.272,99 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: La Salle de Cassà.
Quantitat concedida: 7.707,53 euros.

Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Les Alzines.
Quantitat concedida: 7.901,47 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Sagrat Cor de Jesús.
Quantitat concedida: 8.090,08 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Maristes Girona.
Quantitat concedida: 8.663,89 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Doctor Masmitjà.
Quantitat concedida: 4.046,32 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Vedruna.
Quantitat concedida: 8.281,35 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Terraferma.
Quantitat concedida: 8.663,89 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: La Salle.
Quantitat concedida: 17.327,77 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Mare de Déu de Montserrat.
Quantitat concedida: 4.972,58 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Santa Anna.
Quantitat concedida: 17.327,77 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Maristes Montserrat.
Quantitat concedida: 8.568,25 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Lestonnac-l’Ensenyança.
Quantitat concedida: 8.663,89 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: El Carme.
Quantitat concedida: 6.237,97 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Episcopal-Mare de Déu de l’Aca-
dèmia.
Quantitat concedida: 6.673,04 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Mirasan.
Quantitat concedida: 5.083,56 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Arrels I.
Quantitat concedida: 17.327,77 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Escola Pia de Tàrrega.
Quantitat concedida: 7.468,44 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Sant Josep.
Quantitat concedida: 5.117,04 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: María Inmaculada.
Quantitat concedida: 9.962,11 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Turó.
Quantitat concedida: 8.663,89 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Sagrat Cor.
Quantitat concedida: 8.663,89 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Sant Rafael.
Quantitat concedida: 17.327,77 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: La Presentació.
Quantitat concedida: 3.997,57 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Puigcerver.
Quantitat concedida: 8.663,89 euros.
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Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: La Salle Torreforta.
Quantitat concedida: 8.663,89 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Mare de Déu del Carme.
Quantitat concedida: 13.862,21 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: El Carme.
Quantitat concedida: 5.460,09 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Nuestra Señora de la Consola-
ción.
Quantitat concedida: 8.663,89 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: La Farga.
Quantitat concedida: 10.588,68 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Sagrada Família.
Quantitat concedida: 6.931,11 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Maria Auxiliadora.
Quantitat concedida: 8.090,08 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educa-
dor per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: D/480130700/4222.

Beneficiari: Javier Bengoechea Duró.
Quantitat: 5.310,00 euros.
Finalitat: ajut individual de desplaçament.
Crèdit pressupostari: D/481130400/3212.

Beneficiari: Institut del Teatre.
Quantitat: 633.019,84 euros.
Finalitat: despeses de personal i funciona-
ment.
Crèdit pressupostari: D/460130500/4223.

(05.333.022)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte del servei de manipula-
ció i lliurament a correus de diverses publi-
cacions del Departament d’Educació (exp.
0056/06).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació

de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Contractacions i Subministraments.
c) Número d’expedient: 0056/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei de ma-

nipulació i lliurament a correus de diverses
publicacions del Departament d’Educació.

b) Termini d’execució: de l’1 de gener de
2006 al 31 de desembre de 2006.

—3 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total màxim: 48.101,60 euros, IVA

inclòs, supeditat a la condició suspensiva
d’existència de crèdit adequat i suficient en
el pressupost de 2006.

Import total lot A: 17.001,60 euros, IVA
inclòs.

Import total lot B: 31.100,00 euros, IVA
inclòs.

—5 Garanties
Provisional: es dispensa d’acord amb l’ar-

ticle 35.1, del Text refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques.

Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-
ció.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup R, subgrup 9, catego-

ria A.
La seva presentació és potestativa i úni-

cament a efectes de dispensa de l’acredi-
tació de la solvència econòmica, financera
i tècnica de l’empresa.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Re-
gistre General.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta baixa.

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/

p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: 14 hores.
c) Documentació que cal presentar: la

que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Regis-

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7

d’aquest anunci.
Les proposicions també es podran trame-

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a

l’adreça del correu electrònic que s’esmenta
en el plec de clàusules, durant el mateix dia.

e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació-Ser-

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies després de l’acaba-

ment del termini de presentació de les pro-
posicions. Si el dia d’obertura de proposi-
cions és dissabte o festiu, el termini es
prorrogarà automàticament fins al següent
dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

—10 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 15 de desembre de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.350.040)

DECRET 271/2005, de 20 de desembre,
pel qual es creen diverses escoles oficials
d’idiomes.

Per tal de satisfer la demanda d’ensenya-
ments d’idiomes i ampliar l’oferta d’opcions
educatives, el Departament d’Educació creu
aconsellable la creació de diverses escoles
oficials d’idiomes.

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

Decreto:

Article 1
Crear les escoles oficials d’idiomes que

s’indiquen a l’annex d’aquest Decret.

Article 2
A les escoles esmentades s’impartiran els

ensenyaments dels idiomes que determini
el Departament d’Educació.

Disposició final

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

Barcelona, 20 de desembre de 2005

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació
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ANNEX

Serveis Territorials d’Educació a Barcelona
II (comarques)

Comarca: Alt Penedès.
Escola oficial d’idiomes a Vilafranca del
Penedès, amb codi de centre 08065652,
ubicada al c. Torrelles de Foix, s/n, de
Vilafranca del Penedès.

Comarca: Berguedà.
Escola oficial d’idiomes a Berga, amb codi
de centre 08065664, ubicada al c. Camí del
Pedret, 2, de Berga.
Serveis Territorials d’Educació a les Terres
de l’Ebre

Comarca: Montsià.
Escola oficial d’idiomes a Amposta, amb
codi de centre 43010669, ubicada a l’av.
Mestre J. Suñer, 1-37, d’Amposta.

(05.328.006)

RESOLUCIÓ EDC/3617/2005, de 15 de
desembre, per la qual es resol el concurs
públic per a la concessió de subvencions
als centres docents privats per al nivell
d’educació infantil.

Per l’Ordre EDC/368/2005, de 25 de ju-
liol, es va convocar concurs públic per a la
concessió de subvencions als centres do-
cents privats per al nivell d’educació infantil
(DOGC núm. 4457, de 29.8.2005).

D’acord amb l’article 5 d’aquesta Ordre,
la consellera d’Educació ha d’emetre la re-
solució per la qual es fa pública la conces-
sió de les subvencions, la qual es publicarà
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Un cop examinades les sol·licituds pre-
sentades pels centres, d’acord amb el que
estableix l’Ordre indicada i a proposta de la
Direcció General de Centres Educatius,

Resolc:

—1 Atorgar les subvencions als centres
docents que consten a l’annex 1 d’aquesta
Resolució, amb efectes des de l’inici del curs
2005-2006.

En cada cas s’especifiquen les unitats
subvencionades i, si escau, les unitats de-
negades, amb la corresponent causa de
denegació.

—2 Modificar les subvencions dels centres
que consten en l’annex 2 d’aquesta Reso-
lució, que van ser concedides per la Reso-
lució EDC/3545/2004, de 20 de desembre,
per incompliment dels requisits i de les
condicions necessàries per al seu atorga-
ment, d’acord amb el que disposa l’article
4 de l’Ordre EDC/368/2005, de 25 de juliol.

En cada cas s’especifiquen les unitats dis-
minuïdes amb la corresponent causa de dis-
minució.

—3 La despesa corresponent a aquesta
Resolució és d’11.683.452,00 euros per al
curs 2005-2006, dels quals 2.389.980,00
euros corresponen al període setembre-
desembre de 2005 i 9.293.472,00 euros, al
període gener-agost de 2006.

Aquests imports van a càrrec de l’aplica-
ció pressupostària EN04 D/480130800/
4222 del pressupost per al 2005, i de la
partida EN04 D/482000100/4210 del pres-
supost per a l’any 2006.

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, 15 de desembre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX 1

P5: unitats de tercer curs d’educació infantil (5 anys).
US: unitats subvencionades.
USD: unitats sol·licitades denegades.
REI: professor recol·locat d’educació infantil.
UD: unitats disminuïdes.

Causes de denegació o disminució (CD):
(1) Les unitats per a les quals se sol·licita

la subvenció no compleixen la relació mitja-
na alumne/unitat, establerta a la base 2.d)
de l’Ordre EDC/368/2005, de 25 de juliol.

(2) El centre té adscrit un professor
recol·locat d’educació infantil en la unitat per
a la qual se sol·licita la subvenció, segons
estableix la base 2.f) de l’Ordre EDC/368/
2005, de 25 de juliol.

(3) El centre no té autorització per a les
unitats per a les quals sol·licita subvenció i,
per tant, no compleix el requisit que esta-
bleix la base reguladora 2.a) de l’Ordre EDC/
368/2005, de 25 de juliol.

SERVEIS TERRITORIALS: BAIX LLOBREGAT-
ANOIA

Municipi: Gavà.
Comarca: Baix Llobregat.
Denominació: Santo Ángel.
Codi: 08017451.
US: 1 P5.
REI: 2.

Municipi: Martorell.
Comarca: Baix Llobregat.
Denominació: La Mercè.
Codi: 08020531.
US: 0 P5.
REI: 2.

Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Comarca: Baix Llobregat.

Denominació: Pedagògium Cos.
Codi: 08025496.
US: 0 P5.
REI: 2.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I
(CIUTAT)

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Anna Ravell.
Codi: 08003361.
US: 2 P5.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Cardenal Spínola.
Codi: 08010641.
US: 2 P5.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Claret.
Codi: 08010501.
US: 4 P5.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Cor de Maria-Sabastida.
Codi: 08008361.
US: 2 P5.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Decroly.
Codi: 08004316.
US: 0 P5.
REI: 1.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: El Clot.
Codi: 08009260.
US: 3 P5.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Escola Pia Balmes.
Codi: 08011941.
US: 2 P5.
REI: 1.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Frederic Mistral-Tècnic Eulà-
lia.
Codi: 08012027.
US: 6 P5.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: La Salle Bonanova.
Codi: 08003907.
US: 5 P5.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Laia.
Codi: 08035842.
US: 1 P5.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Madres Concepcionistas de
la Enseñanza.
Codi: 08004900.
US: 2 P5.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sadako.
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Codi: 08005072.
US: 2 P5.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08007494.
US: 3 P5.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Salesià de Sant Josep.
Codi: 08003543.
US: 1 P5.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: Centelles.
Comarca: Osona.
Denominació: Sagrats Cors.
Codi: 08016203.
US: 2 P5.

Municipi: el Masnou.
Comarca: Maresme.
Denominació: Bergantí.
Codi: 08040001.
US: 1 P5.

Municipi: Manresa.
Comarca: Bages.
Denominació: L’Ave Maria.
Codi: 08020267.
US: 0 P5.
REI: 1.

Municipi: Manresa.
Comarca: Bages.
Denominació: La Salle.
Codi: 08020218.
US: 1 P5.

Municipi: Monistrol de Montserrat.
Comarca: Bages.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 08021909.
US: 1 P5.

Municipi: Premià de Mar.
Comarca: Maresme.
Denominació: La Salle.
Codi: 08023256.
US: 1 P5.

Municipi: Puig-reig.
Comarca: Berguedà.
Denominació: Anunciata.
Codi: 08023384.
USD: 1 P5.
CD: (1).

SERVEIS TERRITORIALS: GIRONA

Municipi: Figueres.
Comarca: Alt Empordà.
Denominació: La Salle.
Codi: 17001191.
US: 1 P5.
USD: 1 P5.
CD: (3).

Municipi: Salt.
Comarca: Gironès.
Denominació: Vilagran.
Codi: 17003185.
US: 0 P5.
REI: 1.

Municipi: Santa Coloma de Farners.
Comarca: Selva.

Denominació: La Salle.
Codi: 17003653.
US: 2 P5.

SERVEIS TERRITORIALS: LLEIDA

Municipi: Aitona.
Comarca: Segrià.
Denominació: Pare Palau.
Codi: 25000742.
USD: 1 P5.
CD: (1).

Municipi: Balaguer.
Comarca: Noguera.
Denominació: Nostra Senyora del Carme.
Codi: 25000821.
US: 0 P5.
REI: 2.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Arabell.
Codi: 25005703.
US: 2 P5.

SERVEIS TERRITORIALS: TARRAGONA

Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: El Carme.
Codi: 43003501.
US: 2 P5.

Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: La Salle Torreforta.
Codi: 43003793.
US: 2 P5.

SERVEIS TERRITORIALS: VALLÈS
OCCIDENTAL

Municipi: Matadepera.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Montcau-la Mola.
Codi: 08020887.
US: 3 P5.

Municipi: Sabadell.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: La Vall.
Codi: 08024731.
US: 4 P5.

Municipi: Sabadell.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Ramar.
Codi: 08024650.
US: 1 P5.
REI: 1.

Municipi: Sabadell.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08024182.
US: 1 P5.
REI: 1.

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: El Pinar de Nuestra Señora.
Codi: 08026075.
US: 2 P5.

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08028485.
US: 1 P5.
REI: 2.

ANNEX 2

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I
(CIUTAT)

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Amor de Dios.
Codi: 08008531.
REI: 2.
UD: 1 P5.
CD: (2).

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sant Gregori.
Codi: 08004195.
US: 1 P5.
UD: 1 P5.
CD: (1).

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: Sant Fruitós de Bages.
Comarca: Bages.
Denominació: Paidos.
Codi: 08026427.
REI: 1.
UD: 1 P5.
CD: (2).

(05.335.131)

RESOLUCIÓ EDC/3618/2005, de 16 de
desembre, per la que s’autoritza l’obertura
del centre municipal de formació d’adults
Sant Quirze del Vallès, del municipi de Sant
Quirze del Vallès.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da per l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, en petició d’autorització d’obertura
d’un centre de Formació d’Adults, 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 la Llei 3/
1991, de 18 de març, de formació d’adults;
el Decret 72/1994, de 6 d’abril, pel qual es
regulen els centres de formació d’adults,
l’Ordre de 19 de juliol de 1994, que n’esta-
bleix el règim d’autorització i el Decret 213/
2002, d’1 d’agost, pel qual s’estableix l’or-
denació curricular de la formació bàsica de
les persones adultes;

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre muni-
cipal de formació d’adults Sant Quirze del
Vallès, 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,
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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
consideren convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 16 de desembre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Municipi: 08192 Sant Quirze del Vallès.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Escola municipal d’Adults
Sant Quirze del Vallès.
Codi: 08065925.
Adreça: Edifici El Mussolet, carrer Sent-
menat, 4.
Titular: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
NIF: P0823800-H.
Instal.lacions: 9 aules, espai polivalent, des-
patx/secretaria i serveis higiènics.

S’autoritzen els ensenyaments correspo-
nents a la formació bàsica de les persones
adultes que inclouen el cicle de formació
instrumental, amb efectes a partir de l’en-
demà de la publicació d’aquesta Resolució
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(05.336.050)

RESOLUCIÓ EDC/3622/2005, de 14 de
desembre, per la qual s’autoritza l’obertura
de l’Escola de Música Temps de Música, de
Figueres.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel promotor de
l’Escola de Música Temps de Música, de
Figueres, en petició d’autorització d’ober-
tura, 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; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació;
el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats, i el Decret 179/1993, de 27 de ju-
liol, pel qual es regulen les escoles de mú-
sica i de dansa,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura de l’Escola de
Música Temps de Música, de Figueres, 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 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 la defensa dels
seus interessos.

Girona, 14 de desembre de 2005

P. D. (Resolució EDC/1526/2004,
DOGC d’1.6.2004)

Joaquim Bosch i Codolà
Director dels Serveis Territorials a Girona

ANNEX

Comarca de l’Alt Empordà

Serveis territorials: Girona.
Municipi: Figueres.
Localitat: Figueres.
Núm. de codi: 17008420.
Denominació: Escola de Música Temps de
Música.
Adreça: c. Mare de Déu de Montserrat, 21,
baixos.
Titular: Temps de Música, Centre d’Educa-
ció Musical i Expressió Teatral, SLL.
NIF: B17687369.

S’autoritza l’obertura de l’Escola de Mú-
sica Temps de Música, de Figueres, amb
efectes a partir del curs 2005-2006.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Autoritzada com a escola de música amb
una capacitat màxima simultània per a 53
alumnes.

(05.334.052)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0053/06).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació

de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Contractacions i Subministraments.
c) Número d’expedient: 0053/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei de

transport de correspondència i paquets per
al Departament d’Educació.

b) Termini d’execució: des de l’1 de ge-
ner al 31 de desembre de 2006.

—3 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total: 273.750,00 euros, IVA inclòs,

supeditat a la condició suspensiva d’exis-
tència de crèdit adequat i suficient al pres-
supost de 2006.

—5 Garanties
Provisional: no s’exigeix, d’acord amb l’ar-

ticle 35.1 del Text refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques.

Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista
Les empreses que licitin per import su-

perior a 120.202,42 euros, hauran d’apor-
tar la classificació que es determina a con-
tinuació: grup R, subgrup 9, categoria B.

En tot cas, la categoria es determinarà per
a cada licitador, en funció de l’anualitat mitja
de l’import total dels lots als quals liciti.

No s’exigeix classificació, quan l’import
total dels lots als quals es liciti no arribi a
120.202,42 euros, si bé, es podrà aportar
l’esmentada classificació als efectes de dis-
pensar l’acreditació de la solvència econò-
mica, financera i tècnica exigida en el plec
de clàusules administratives particulars.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Re-
gistre General.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta baixa.

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/

p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: fins al 31 de desembre de
2005 a les 14 h, a partir del 2 de gener de
2006, de dilluns a dijous a les 18 h, i diven-
dres a les 14 h.

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Regis-

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trame-

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
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sió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmenta
en el plec de clàusules, durant el mateix dia.

e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació-Ser-

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies després de l’acaba-

ment del termini de presentació de les pro-
posicions. Si el dia d’obertura de proposi-
cions és dissabte o festiu, el termini es
prorrogarà automàticament fins el següent
dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

—10 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 21 de desembre de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.355.101)

DECRET 275/2005, de 27 de desembre,
pel qual es regula la consolidació personal
de part del complement retributiu específic
per l’exercici del càrrec de director o direc-
tora en els centres docents públics de
Catalunya.

La Llei orgànica 9/1995, de 20 de novem-
bre, de la participació, l’avaluació i el go-
vern dels centres docents, en l’article 25.5
va preveure que els directors nomenats
d’acord amb el procediment establert a la
mateixa Llei i que han exercit el seu càrrec,
amb valoració positiva, durant el període de
temps que cada administració educativa
determini, mantenen, mentre romanen en
situació d’actiu, la percepció d’una part del
complement específic corresponent, segons
el nombre d’anys d’exercici del càrrec.

Les previsions d’aquesta Llei han estat
desenvolupades pel Decret 413/2000, de 27
de desembre, pel qual es regula la conso-
lidació personal de part del complement re-
tributiu específic per l’exercici del càrrec de
director o directora en els centres docents
públics de Catalunya, pel que fa als centres
de la Generalitat de Catalunya gestionats pel
Departament d’Educació, i pel Decret 11/
2003, de 8 de gener, de consolidació de part
del complement retributiu específic per a
l’exercici del càrrec de director o directora
en els centres de formació d’adults de titu-
laritat del Departament de Benestar i Famí-
lia, pel que fa als centres de la Generalitat
de Catalunya gestionats pel Departament de
Benestar i Família, actualment gestionats pel
Departament d’Educació d’acord amb el
Decret 282/2004, d’11 de maig, de rees-
tructuració parcial dels departaments d’En-
senyament i de Benestar i Família.

La Llei orgànica 10/2002, de 23 de de-
sembre, de qualitat de l’educació, regula un
nou procediment de selecció i nomenament
del director/a dels centres docents públics.

La mateixa Llei en l’article 94.3 preveu que
els directors dels centres docents públics
que hagin exercit el seu càrrec amb valora-
ció positiva durant el període de temps que
cada administració educativa determini,
mantindran, mentre romanguin en situació
d’actiu, la percepció del complement retri-
butiu corresponent en la proporció, condi-
cions i requisits que determinin les adminis-
tracions educatives.

La Llei esmentada preveu que es tindran
en compte a aquests efectes el nombre
d’anys d’exercici del càrrec de director.

Per tant, aquest Decret desenvolupa les
previsions de la Llei orgànica 10/2002 en
relació amb la consolidació del complement
retributiu específic per l’exercici del càrrec de
director, si bé els decrets 413/2000 i 11/2003
s’aplicaran amb caràcter transitori, fins a la
finalització del mandat dels directors i direc-
tores que exerceixen el càrrec a l’empara de
les previsions de la Llei orgànica 9/1995.

En virtut d’això, amb el tràmit previ de
consulta i participació amb els representants
del personal al servei de les administraci-
ons públiques, amb l’informe del Consell
Escolar de Catalunya, de la Comissió Tèc-
nica de la Funció Pública, d’acord amb el
dictamen de la Comissió Jurídica Assesso-
ra, a proposta de la consellera d’Educació
i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1 Àmbit d’aplicació
Aquest Decret és d’aplicació als profes-

sors que pertanyen als cossos o escales a
què fa referència la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del siste-
ma educatiu i la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació,
que han desenvolupat la tasca de director o
directora en els centres docents de la Gene-
ralitat de Catalunya gestionats pel Departa-
ment d’Educació i també els que l’han des-
envolupat en centres docents de titularitat de
la Generalitat de Catalunya que són gestio-
nats per consorcis, o qualsevol altre instru-
ment de gestió compartida, amb participa-
ció majoritària del Departament d’Educació.

Article 2 Consolidació d’una part del com-
plement específic propi del càrrec de direc-
tor o directora

El professorat que hagi estat nomenat per
a l’exercici del càrrec de director o directo-
ra d’acord amb el procediment que esta-
bleix la Llei orgànica 10/2002, de 23 de
desembre, de qualitat de l’educació, i el
Decret 317/2004, de 22 de juny, pel qual es
regulen la constitució i la composició del
consell escolar, la selecció del director o
directora i el nomenament i el cessament
dels òrgans de govern dels centres docents
públics, que hagin completat algun o alguns
dels períodes de mandat que preveu l’arti-
cle 89 de la Llei esmentada i que hagin
exercit el càrrec amb valoració positiva, con-

soliden la part del complement específic
propi del càrrec de director o directora que
es determina a l’article següent.

Aquest complement el perceben mentre
estan en situació d’actiu sense exercir el
càrrec.

Article 3 Percentatges del complement es-
pecífic corresponent al càrrec

L’import del complement es determina so-
bre la base del que correspon, en el mo-
ment de la consolidació, a l’exercici del
càrrec de director o directora en el centre
on es consolida, i en el percentatge i se-
gons els períodes que es concreten a con-
tinuació, amb independència de la continu-
ïtat en el temps d’aquests períodes:

Primer període: 15%.
Segon període: 20%.
Tercer període: 20%.
Quart període: 15%.
Cinquè període i següents: 5% cada pe-

ríode.
Els percentatges corresponents als dife-

rents períodes són acumulatius entre ells,
amb el límit màxim del 90% a efectes de
consolidació.

Article 4 Procediment per a la valoració de
l’exercici del càrrec de director

El Departament d’Educació estableix el
procediment per a la valoració de l’exercici
del càrrec de director, la qual fa atenent les
seves competències:

a) Direcció i coordinació de totes les ac-
tivitats del centre cap a la consecució del
seu projecte educatiu, d’acord amb les dis-
posicions vigents i sense perjudici de les
competències atribuïdes al claustre de pro-
fessors i al consell escolar del centre.

b) Impuls a la col·laboració amb les fa-
mílies, amb institucions i amb organismes
que facilitin la relació del centre amb l’en-
torn, i foment d’un clima escolar que afavo-
reixi l’estudi i el desenvolupament d’actua-
cions que propiciïn una formació integral en
coneixements i valors dels alumnes.

c) Afavoriment de la convivència en el
centre, resolució dels conflictes i imposició
de totes les mesures disciplinàries que cor-
responguin als alumnes d’acord amb les
normes establertes per l’Administració edu-
cativa i en compliment dels criteris fixats en
el reglament de règim interior del centre.

d) Promoció de plans de millora de la
qualitat del centre, així com projecte d’in-
novació i recerca educativa.

e) Impuls i participació en processos
d’avaluació del centre.

f) Exercici d’altres competències en ma-
tèria administrativa i de personal establer-
tes a l’article 79 de la Llei orgànica 10/2002,
de 23 de desembre.

g) Impuls de projectes educatius per a la
resolució de conflictes i de models de con-
vivència basats en la diversitat i en el res-
pecte a la igualtat de drets i oportunitats
entre l’alumnat.

Disposició transitòria primera

Consolidació de les pròrrogues de nome-
nament per al curs 2003-2004 o per al curs
2004-2005
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Els directors als que s’ha prorrogat el no-
menament per al curs 2003-2004 o per al
curs 2004-2005, d’acord amb les resoluci-
ons de 6 de juny de 2003 i de 28 de maig de
2004, del director general de Centres Do-
cents, per les quals es donen instruccions
en relació amb el mandat dels directors i de
les directores i de la resta de membres de
l’equip directiu dels centres públics, conso-
liden un terç del percentatge corresponent
al període posterior al que ja tenen consoli-
dat, d’acord amb l’article 3 d’aquest Decret.

Els directors als que s’ha prorrogat el no-
menament per al curs 2003-2004 i per al
curs 2004-2005, d’acord amb les resoluci-
ons esmentades abans, consoliden dos
terços del percentatge corresponent al pe-
ríode posterior al que ja tenen consolidat.

Per consolidar aquestes quantitats és ne-
cessària la valoració positiva de l’exercici del
càrrec de director o directora en els corres-
ponents períodes de pròrroga d’acord amb
el que s’estableix a l’article 4 d’aquest De-
cret.

Aquesta consolidació és independent dels
períodes establerts a l’article 3, però resta
subjecta a la limitació del 90% establerta en
el mateix article.

Disposició transitòria segona

Normativa que cal aplicar als directors que
ja han consolidat algun període d’acord amb
el Decret 413/2000, de 27 de desembre

Els directors que tenen consolidat algun
període d’acord amb el que estableix el De-
cret 413/2000, de 27 de desembre, i són
nomenats per a l’exercici del càrrec de di-
rector o directora d’acord amb el procedi-
ment que estableix la Llei orgànica 10/2002,
de 23 de desembre, es consideren situats
en el període de mandat immediatament
posterior a l’últim consolidat i si el comple-
ten amb valoració positiva, consoliden el pe-
ríode i percentatge corresponent dels esta-
blerts a l’article 3 d’aquest Decret. Els
períodes consolidats d’acord amb el que es-
tableix el Decret 413/2000, de 27 de de-
sembre, mantenen els percentatges previs-
tos al Decret esmentat del complement
propi del càrrec en el moment de la conso-
lidació.

Disposició transitòria tercera

Consol idació dels directors nomenats
d’acord amb la normativa anterior

Als directors nomenats d’acord amb el
procediment establert per la Llei orgànica
9/1995, de 20 de novembre, de la partici-
pació, l’avaluació i el govern dels centres
docents, els hi és d’aplicació el Decret 413/
2000, de 27 de desembre, pel qual es re-
gula la consolidació personal de part del
complement retributiu específic per l’exer-
cici del càrrec de director o directora en els
centres docents públics de Catalunya, i el
Decret 11/2003, de 8 de gener, de conso-
lidació de part del complement retributiu
específic per a l’exercici del càrrec de di-
rector o directora en els centres de forma-
ció d’adults de titularitat del Departament

de Benestar i Família, amb independència
de quan acaba el període de nomenament.

Disposició derogatòria

Queden derogats el Decret 413/2000, de
27 de desembre, pel qual es regula la con-
solidació personal de part del complement
retributiu específic per l’exercici del càrrec de
director o directora en els centres docents
públics de Catalunya, i el Decret 11/2003,
de 8 de gener, de consolidació de part dels
complement retributiu específic per a l’exer-
cici del càrrec de director o directora en els
centres de formació d’adults de titularitat del
Departament de Benestar i Família.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de desembre de 2005

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.349.082)

ORDRE EDC/482/2005, de 20 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 2006 i el 31 de juliol de 2007.

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
mitjançant la cooperació entre els estats
membres 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).

La Guia del Candidat publicada per la Co-
missió Europea al juny del 2000, edició de
juny 2004, conté la informació 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 matei-
xa, entre criteris d’elegibilitat i criteris i pri-
oritats de selecció per percebre l’ajut. Cada
any s’actualitzen les prioritats en la Convo-
catòria General de Propostes que es publi-
ca al DOUE. Així mateix, la Guia estableix
que, en les accions descentralitzades, els
estats membres podran aplicar els criteris
addicionals que s’adaptin a les necessitats
del seu país.

Per garantir la coordinació, l’organitza-
ció 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 Euro-
pea, concedir suport financer mitjançant
ajuts individuals i a institucions que hagin
estat seleccionades per les diferents co-
munitats autònomes. Igualment, l’Ordre
ministerial de 27 de novembre de 2000
(BOE núm. 303, de 19.12.2000), modifi-
cada per l’Ordre ECD/1141/2002, de 6 de
maig (BOE núm. 123, de 23.5.2002), i l’Or-
dre ECD/3850/2003, de 18 de desembre
(BOE núm. 17, de 20.1.2004), estableix les
normes generals a què han de cenyir-se
les convocatòries específiques d’ajuts de
les accions descentralitzades de la sego-
na fase del Programa 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 2006
i el 31 de juliol de 2007, 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), i l’Ordre ECD/
3850/2003, de 18 de desembre (BOE núm.
17, de 20.1.2004).
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Article 2 Documentació i presentació de les
sol·licituds

2.1 Tots els formularis que s’esmenten
en aquesta Ordre, la Guia del Candidat del
Programa Sòcrates, la convocatòria gene-
ral de propostes per al 2006 i el catàleg de
cursos, són a disposició de les persones
interessades a la seu central del Departa-
ment d’Educació, als seus serveis territori-
als, i a la pàgina web http://www.xtec.net/
ofinternacional.

Les persones candidates, abans de pre-
sentar les sol·licituds, han de consultar la
Guia del Candidat 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 als serveis territorials
del Departament d’Educació, tret de les
sol·licituds de l’acció Comenius 2.2.A, que
es presentaran a l’Agència Nacional Sò-
crates. En tot cas, les sol·licituds es poden
presentar per qualsevol dels mitjans que
preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment
administratiu comú.

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.

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 encarregarà
l’avaluació dels projectes a una comissió de
tècnics especialitzats que avaluarà els pro-
jectes segons els criteris que estableix la
Guia del Candidat i aquesta Ordre.

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 2006.

4.4 En igualtat de condicions de quali-
tat es donarà prioritat a les persones can-
didates o institucions que no hagin gaudit

anteriorment d’un ajut de la Unió Europea o
de l’Administració 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 la Sub-
direcció General de Formació de Persones
Adultes de la Direcció General de Formació
Professional i Educació Permanent, pel que
fa als centres de formació de persones adul-
tes 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’Educació i dels seus serveis 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),
i l’Ordre de 18 de desembre de 2003 (BOE
de 20.1.2004).

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’Educació, l’Agència Nacional
Sòcrates i la Comissió Europea.

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 i Ciència, passeig del Prado,
28, 28014 Madrid), d’acord amb els termes
i terminis fixats al conveni corresponent, així
com una còpia de la memòria pedagògica
de l’activitat realitzada.

d) Lliurar a la Direcció General d’Ordena-
ció i Innovació Educativa, en els 60 dies se-
güents a la finalització de les activitats, una
memòria pedagògica segons els criteris que
figuren als apartats específics de cada ac-
ció a aquesta Ordre, així com una còpia de
la memòria econòmica.

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 a la Direcció General de
Formació Professional i Educació Perma-
nent, pel que fa al professorat dels centres
de formació de persones adultes de la seva
competència, en els 60 dies següents a la
finalització de les activitats, una còpia del
certificat d’assistència al curs en què s’es-
pecifiquin les dates de realització i el nom-
bre d’hores de durada.

6.3 La manca de justificació de l’ajut per-
cebut comportarà el reintegrament a l’Agèn-
cia Nacional Sòcrates de la quantitat no jus-
tificada, 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. Aquestes
modificacions en cap cas implicaran un
augment de la quantia de l’ajut.

Article 7 Recuperació de la documentació
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 per la Direc-
ció General de Formació Professional i Edu-
cació Permanent pel que fa al professorat
dels centres de formació de persones adul-
tes de la seva competència, tal i com s’es-
pecif ica en cadascuna de les accions
d’aquesta convocatòria.

Capítol 2 Comenius 1: associacions
escolars transnacionals

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 30 al 36 d’aquesta Ordre.

Article 10 Visites preparatòries
Els centres docents que desitgin iniciar
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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 dos mesos abans de
l’inici de l’activitat.

Les visites preparatòries poden ser de dos
tipus:

a) Reunió de representants de centres
que han entrat en contacte prèviament per
a la formació d’una associació d’aprenen-
tatge. Es podrà concedir un ajut de fins a
un màxim de 1.200,00 euros per persona i
centre, en funció del país de destinació i de
la durada de la visita.

b) Participació en un seminari de contac-
te organitzat per una agència nacional o
xarxa Comenius amb la finalitat de formar
associacions de centres que elaborin pro-
jectes sobre la temàtica del seminari. Es
concediran ajuts per a la participació en el
seminari d’un professor per centre. L’Agen-
cia Nacional Sòcrates es farà càrrec de les
despeses d’inscripció, allotjament i manu-
tenció. La diferència econòmica fins al
màxim concedit s’aplicarà a les despeses
de transport. Serà un requisit indispensable
conèixer la llengua oficial del seminari.

Article 11 Requisits generals dels centres
participants en els projectes Comenius 1

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 adultes
i les escoles oficials d’idiomes. Tampoc
podran rebre ajut els centres que presentin
projectes dirigits a alumnat dels cicles for-
matius de grau superior.

Article 12 Característiques de les accions:
1.1 Projectes escolars Comenius i 1.3 Pro-
jectes Comenius per al desenvolupament
escolar

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 del Candidat. Així mateix,
i sempre que estiguin inclosos en el pla de
treball, es poden sol·licitar ajuts per a la re-

alització de visites d’estudi destinats a
l’equip directiu del centre, així com intercan-
vis 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 2005-2006 (Full de disposicions i
actes administratius del Departament d’Edu-
cació núm. 1060, d’agost de 2005).

Pel que fa als intercanvis de professorat,
els docents als quals els sigui concedit un
intercanvi hauran de sol·licitar obligatòria-
ment a la directora general de Personal
Docent del Departament d’Educació, la
concessió d’una llicència d’estudis retribu-
ïda. Aquesta sol·licitud s’haurà de tramitar
a través dels serveis territorials correspo-
nents i s’hi haurà d’adjuntar el document
justificatiu de l’ajut concedit.

Article 13 Prioritats
A fi de donar compliment a les prioritats

marcades per la Comissió Europea, les llis-
tes provisionals de les candidatures aprova-
des es prioritzaran segons l’ordre següent:

a) En primer lloc, les renovacions de pro-
jectes de segon any aprovats. Per ser reno-
vades, les candidatures han d’obtenir un
mínim del 50% del total de punts del barem.

b) En segon lloc, les renovacions de pro-
jectes de tercer any aprovats. Per ser reno-
vades, les candidatures han d’obtenir un
mínim del 75% del total de punts del ba-
rem.

c) En tercer lloc, els projectes nous. Per
aprovar, han d’obtenir un mínim del 30% del
total de punts del barem.

Article 14 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 del
Candidat i les Normes de concessió del for-
mulari de candidatura Sòcrates/Comenius
1 Projectes escolars Comenius, Projectes
lingüístics Comenius i Projectes Comenius
per al desenvolupament escolar.

Article 15 Documentació
15.1 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.net/ofinternacional.

Els centres hauran de presentar en un so-
bre adreçat als serveis territorials correspo-
nents:

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

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.

15.2 Els centres associats han d’om-
plir i enviar a través d’Internet el formulari
electrònic de candidatura Sòcrates/Co-
menius 1, que trobaran a la pàgina web
http://www.xtec.net/ofinternacional.

Els centres hauran de presentar, en un so-
bre adreçat als serveis territorials correspo-
nents:

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

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 per duplicat.

15.3 Per a la renovació dels projectes,
els centres coordinadors i associats hau-
ran d’omplir el formulari electrònic de re-
novació, que trobaran a la pàgina web
http://www.xtec.net/ofinternacional.

Els centres hauran de presentar, en un so-
bre adreçat als serveis territorials correspo-
nents:

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 16 Termini de presentació de les
sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds
s’obre el  d ia següent a la publ icació
d’aquesta convocatòria al DOGC i finalitza
l’1 de febrer de 2006.

Article 17 Procés de selecció
17.1 La selecció de les sol·licituds es farà

d’acord amb el barem específic d’aquestes
accions i les prioritats reflectides a l’article
13 d’aquesta Ordre.

17.2 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 directora de l’Oficina de Cooperació
Educativa i Científica Internacional, o per-
sona en qui delegui.

Una persona promotora Comenius de ca-
dascun dels serveis territorials del Departa-
ment d’Educació, designada pel director o
directora dels serveis territorials.

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 18 Barem
18.1 Característiques del projecte: fins

a 16 punts. Es valorarà:
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Claredat en l’exposició en el moment de
definir el projecte: pretensions, objectius, ac-
tivitats, etc.

Concreció i claredat en l’exposició del
projecte.

Interdisciplinarietat de la matèria del pro-
jecte.

Temes: prioritats europees, estatals i au-
tonòmiques.

18.2 Associació del projecte: fins a 8
punts. Es valorarà:

Nombre de professors i alumnes implicats.
Equilibri geogràfic.
18.3 Contingut i organització del pro-

jecte:
18.3.1 Objectius: fins a 8 punts. Es valo-

rarà:
Adequació en la formulació dels objectius.
Incidència esperada en la comunitat edu-

cativa.
18.3.2 Activitats: fins a 16 punts. Es va-

lorarà:
Concreció en la definició de les activitats.
Coherència entre activitats i objectius.
Temporització de les activitats.
Viabilitat de la realització de les activitats.
18.3.3 Productes: fins a 8 punts. Es va-

lorarà:
Coherència entre objectius, activitats i

productes.
Caràcter innovador dels productes.
18.3.4 Avaluació de l’impacte esperat del

programa en el centre: validesa de les eines
emprades per avaluar el procés i la incidèn-
cia del projecte, fins a 4 punts.

18.3.5 Difusió dels resultats: fins a 8
punts. Es valorarà:

Sectors receptors de la difusió.
Procediments a seguir en la difusió dels

esmentats resultats.
18.3.6 Mesures específiques: concreció

de les mesures i coherència amb el contin-
gut i desenvolupament del projecte, fins a 4
punts.

18.3.7 Funcions de les institucions par-
ticipants: concreció de funcions i garantia
de cooperació i intercanvi de tasques dintre
de l’associació, fins a 4 punts.

18.3.8 Utilització de les TIC: definició i uti-
lització de les eines informàtiques, fins a 4
punts.

18.3.9 Participació de l’alumnat: descrip-
ció del treball de l’alumnat al llarg del pro-
jecte, fins a 4 punts.

18.3.10 Integració del projecte en el cur-
rículum: fins a 4 punts. Es valorarà:

Grau d’inclusió del projecte en la progra-
mació general anual.

Grau d’inclusió del projecte en les pro-
gramacions de les àrees implicades.

18.3.11 Calendari del projecte: coherèn-
cia en la seqüenciació de les activitats, fins
a 4 punts.

18.4 Pressupost.
18.4.1 Quantitat fixa: coherència entre les

activitats programades i el pressupost, fins
a 4 punts.

18.4.2 Quantitat variable: estimació ade-
quada del pressupost per realitzar les mo-
bilitats transnacionals de l’alumne i profes-
sorat, fins a 4 punts.

18.4.3 Participació d’altres institucions:
fins a 4 punts.

18.5 Treball previ: fins a 8 punts.

Article 19 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), i l’Ordre ECD/
3850/2003, de 18 de desembre (BOE núm.
17, de 20.1.2004), l ’Agència Nacional
Sòcrates comunicarà al Departament d’Edu-
cació les candidatures acceptades i rebut-
jades. La Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa notificarà aquests re-
sultats als centres interessats, i els farà pú-
blics als taulers d’anuncis del Departament
d’Educació i dels seus serveis territorials.

Article 20 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 21 Característiques de l’acció: 1.2
Projectes lingüístics Comenius

L’objectiu d’aquests projectes és aug-
mentar la motivació, la capacitat i la confi-
ança dels joves per 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-
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 22 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.

Article 23 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 1.500,00

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 del professorat acompa-
nyant, d’acord amb la Guia del Candidat i
les Normes de concessió del formulari de
candidatura, Sòcrates/Comenius 1 Projec-
tes escolars Comenius, Projectes lingüístics
Comenius i Projectes Comenius per al des-
envolupament 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 24 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.net/
ofinternacional.

Els centres hauran de presentar en un so-
bre adreçat als serveis territorials correspo-
nents la documentació següent:

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, per duplicat.

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 de 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 25 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 2006.

Article 26 Procés de selecció
La selecció de les sol·licituds, la farà una

comissió de selecció que estarà formada
pels membres següents:

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

La directora de l’Oficina de Cooperació
Educativa i Científica Internacional, o per-
sona en qui delegui.

Un membre de la Inspecció d’Educació.
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.

Article 27 Barem
27.1 Característiques del projecte. Es

valorarà:
Resum del projecte: concreció i claredat

en l’exposició del projecte, fins a 4 punts.
Interdisciplinarietat de la matèria del pro-

jecte, fins a 4 punts.
Temes: prioritats europees, estatals i au-

tonòmiques, fins a 4 punts.
27.2 Associació del projecte: nombre de

professors i alumnes, fins a 4 punts.
27.3 Contingut i organització del pro-

jecte:
27.3.1 Objectius: fins a 8 punts. Es valo-

rarà:
Adequació en la formulació dels objectius.
Incidència esperada en la comunitat edu-

cativa.
27.3.2 Activitats: fins a 16 punts. Es va-

lorarà:
Concreció en la definició de les activitats.
Coherència entre activitats i objectius.
Temporització de les activitats.
Viabilitat de la realització de les activitats.
27.3.3 Productes: fins a 8 punts. Es va-

lorarà:
Coherència entre objectius, activitats i

productes.
Caràcter innovador dels productes.
27.3.4 Avaluació de l’impacte esperat del

programa en el centre: validesa de les eines
emprades per avaluar el procés i la incidèn-
cia del projecte, fins a 4 punts.

27.3.5 Difusió dels resultats: fins a 8
punts. Es valorarà:

Sectors receptors de la difusió.
Procediments a seguir en la difusió dels

esmentats resultats.
27.3.6 Mesures específiques: concreció de

les mesures i coherència amb el contingut i
desenvolupament del projecte, fins a 4 punts.

27.3.7 Funcions de les institucions par-
ticipants: concreció de funcions i garantia
de cooperació i intercanvi de tasques dintre
de l’associació, fins a 4 punts.

27.3.8 Utilització de les TIC: definició i uti-
lització de les eines informàtiques, fins a 4
punts.

27.3.9 Participació de l’alumnat: descrip-
ció del treball de l’alumnat al llarg del pro-
jecte, fins a 4 punts.

27.3.10 Integració del projecte en el cur-
rículum: fins a 8 punts. Es valorarà:

Grau d’inclusió del projecte en la progra-
mació general anual.

Grau d’inclusió del projecte en les pro-
gramacions de les àrees implicades.

27.3.11 Preparació lingüística: viabilitat i
pertinença del pla de formació lingüístic (ho-
res, persones encarregades i procediments
a emprar), fins a 4 punts.

27.3.12 Participació de l’alumnat: distri-
bució de funcions entre l’alumnat durant la
visita, fins a 4 punts.

27.3.13 Calendari del projecte: fins a 4
punts.

27.4 Pressupost.
27.4.1 Quantitat fixa: coherència entre les

activitats programades i el pressupost, fins
a 4 punts.

27.4.2 Quantitat variable: estimació ade-
quada del pressupost per a realitzar les
mobilitats transnacionals de l’alumne i pro-
fessorat, fins a 4 punts.

27.4.3 Participació d’altres institucions o
organismes en relació amb el projecte dis-
senyat i la seva relació amb el tema dels
projecte: fins a 4 punts.

27.5 Treball previ: fins a 8 punts.

Article 28 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 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), i l’Ordre ECD/
3850/2003, de 18 de desembre (BOE núm.
17, de 20.1.2004), l ’Agència Nacional
Sòcrates comunicarà al Departament d’Edu-
cació les candidatures acceptades i rebutja-
des. La Direcció General d’Ordenació i Inno-
vació Educativa notificarà aquests resultats
a les persones interessades, i els farà públics
als taulers d’anuncis del Departament d’Edu-
cació i dels seus serveis territorials.

Article 29 Avaluació i certificació
Amb l’avaluació prèvia del projecte des-

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

Article 30 Característiques de l’acció 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 31 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.net/
ofinternacional.

Els centres hauran de presentar en un so-
bre adreçat als serveis territorials correspo-
nents:

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

b) Programa detallat de les activitats a re-
alitzar per l’ajudant.

Article 32 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 2006.

Article 33 Procés de selecció
La comissió de selecció estarà integrada

pels membres següents:
El subdirector general de Formació Per-

manent i Recursos Pedagògics, o persona
en qui delegui, que actuarà com a president.

La directora de l’Oficina de Cooperació
Educativa i Científica Internacional, o per-
sona en qui delegui.

Un membre de la Inspecció d’Educació.
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.

Article 34 Barem
34.1 Institució o organització sol·licitant,

fins a 4 punts. Es valorarà:
Experiències anteriors en altres progra-

mes comunitaris.
Ubicació del centre en zona rural o altres

àrees desfavorides de fins a 10.000 habitants.
Centre que atén alumnes amb necessi-

tats pedagògiques especials.
34.2 Llengües i país d’origen: llengües

menys difoses de la Unió Europea, fins a 4
punts.

34.3 L’ajudantia Comenius, fins a 16
punts. Es valorarà:

Contribució a la preparació o aplicació
d’un projecte europeu.

Precisió en la definició de les activitats a
realitzar per l’ajudant lingüístic.

Participació de l’ajudant lingüístic en al-
tres àrees del pla d’estudis.

Planificació d’activitats extracurriculars i
en altres institucions en les que participarà
l’ajudant lingüístic.

34.4 Pla Comenius, fins a 20 punts. Es
valorarà:

Descripció del context de la institució, ca-
racterístiques: zona, alumnat.

Experiència prèvia del centre en les acti-
vitats internacionals de cooperació diferents
de les esmentades a l’apartat 34.1.

Concreció en la formació dels objectius.
Coherència entre objectius, activitats i re-

sultats.
Grau d’implicació del centre en el projecte.

Article 35 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.
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Tal com preveu l’article vuitè de 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), i l’Ordre ECD/
3850/2003, de 18 de desembre (BOE núm.
17, de 20.1.2004), l ’Agència Nacional
Sòcrates comunicarà al Departament d’Edu-
cació les candidatures acceptades i rebutja-
des. La Direcció General d’Ordenació i Inno-
vació Educativa notificarà aquests resultats
a les persones interessades, i els farà públics
als taulers d’anuncis del Departament d’Edu-
cació i dels seus serveis territorials.

Article 36 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 formació

Article 37
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 38 Característiques de l’acció: Co-
menius 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 com-
prensió de la dimensió europea de l’ense-
nyament i l’aprenentatge mitjançant un perí-
ode d’estudi supervisat i, quan sigui possible,
una formació pràctica en altres països.

Article 39 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 ge-
neral, una formació pràctica sobre metodo-
logies didàctiques.

Article 40 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 41 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
Cooperació Educativa i Científica Internaci-
onal, en el termini de dos mesos anteriors
a la realització de l’activitat.

Article 42 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 43 Característiques de l’acció: 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 de l’Associació
Europea de Lliure Comerç i l’Espai Econò-
mic Europeu (AELC/EEE) participants o dels
països en procés d’adhesió a la Unió Euro-
pea, com a llengua estrangera.

Els ajudants lingüístics passen entre tres
i vuit mesos en un centre escolar d’acollida
d’un país participant diferent del seu propi.

Una de les llengües oficials del país d’aco-
llida ha de complir una de les condicions
següents:

a) Ser la llengua que posteriorment en-
senyarà el futur professor.

b) Ser una llengua poc estesa i ensenya-
da a la Unió Europea.

Article 44 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 diferent de la del seu propi país, o d’una
llengua oficial dels països AELC/EEE parti-
cipants o dels països en procés d’adhesió
a la Unió Europea, com a llengua estrange-
ra, 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).

b.3) Estar en possessió del títol de llicenci-
at en una especialitat que permeti l’ensenya-
ment d’una llengua estrangera i estar en pos-
sessió del certificat d’aptitud pedagògica.

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

d) No haver gaudit d’un ajut del progra-
ma Sòcrates els tres últims anys.

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 45 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 46 Documentació
Els candidats hauran d’omplir i enviar a tra-

vés d’Internet el formulari electrònic de can-
didatura corresponent que trobaran a la pà-
gina web http://www.xtec.net/ofinternacional.

Els candidats hauran de presentar en un
sobre adreçat als serveis territorials corres-
ponents:

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

b) Currículum europeu (CV Europass),
que es pot trobar a la pàgina web http://
europass.cedefop.eu.int.

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

puntuació mitjana dels crèdits superats amb
els barems 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 comuns 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).

e) 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.

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

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

h) 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 en les convocatòries de
2003, 2004 i 2005.

Article 47 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 2006.

Article 48 Procés de selecció
48.1 La selecció de les sol·licituds es farà

d’acord amb el barem específic d’aquesta
acció.

48.2 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 directora de l’Oficina de Cooperació
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-
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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 49 Barem
49.1 Formació acadèmica: f ins a 3

punts.
49.1.1 Expedient acadèmic en el títol

al·legat:
a) Puntuació mitjana de 8,50 a 10,00: 1

punt.
b) Puntuació mitjana de 6,00 a 8,49: 0,5

punts.
49.1.2 Estudis de tercer cicle:
a) Suficiència investigadora: 0,5 punts.
b) Títol de doctor: 1 punt.
49.1.3 Premis extraordinaris:
a) Premi extraordinari en la titulació que

al·lega: 1 punt.
b) Premi extraordinari del doctorat: 1 punt.
49.1.4 Altres titulacions universitàries de

caràcter oficial no al·legades com a requisit:
a) Titulacions de primer cicle: 0,5 punts.
b) Titulacions de segon cicle: 1 punt.
49.1.5 Titulacions d’ensenyaments d’idi-

omes:
a) Cicle mitjà de l’escola oficial d’idiomes

o equivalent: 0,5 punts.
b) Cicle superior de l’escola oficial d’idi-

omes o equivalent: 1 punt.
49.1.6 Títol d’especialització didàctica o

equivalent: 0,5 punts.
49.2 Altres mèrits.
49.2.1 Per cursos de formació en relació

amb l’activitat docent que es desenvolupa-
rà en el futur, organitzats o homologats per
les administracions educatives (0,1 punts
per cada 10 hores): fins a 3 punts.

49.2.2 Per publicacions: fins a 1 punt.
49.2.3 Per no haver rebut ajuda de la Unió

Europea amb anterioritat: fins a 3 punts.
49.2.4 Per no haver rebut amb anteriori-

tat un ajut com auxiliar de conversa d’algu-
na entitat pública o privada per a la mateixa
finalitat: fins a 3 punts.

49.2.5 Per presentar una sol·licitud que
es refereixi a l’ensenyament de les llengües
menys difoses i ensenyades de la Unió
Europea: fins a 2 punts.

49.2.6 Per haver cursat o estar cursant
una llicenciatura de filologia en una llengua
oficial de la Unió europea diferent de les del
seu propi país: fins a 3 punts.

Es podrà sol·licitar l’oportuna documen-
tació acreditativa de qualsevol dels mèrits
al·legats en el currículum si es considerés
necessari.

La qualificació final s’obtindrà per la suma
de les puntuacions dels apartats 49.1 i 49.2
d’aquest punt.

Article 50 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’Educació i dels seus
serveis territorials.

Article 51 Característiques de les accions:
Comenius 2.2.C Beques individuals de pràc-
tiques (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 comprensió més gran de
l’educació escolar a Europa i a prendre
consciència 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 52 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 53 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), i l’Ordre ECD/3850/
2003, de 18 de desembre (BOE núm. 17,
de 20.1.2004).

Article 54 Característiques de les activitats
Els cursos de formació es podran realit-

zar en totes les llengües oficials de la Unió
Europea i, en especial en les llengües menys
utilitzades i ensenyades de la Unió Europea.
També s’admeten les llengües nacionals
dels altres països que participen en el Pro-
grama Sòcrates, segons la relació que figu-
ra a la Guia del Candidat.

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.

En el cas de sol·licitar una activitat de for-
mació en llengua instrumental s’haurà de
tenir com a mínim un nivell de segon curs
de la llengua per la qual se sol·licita l’ajut.

L’activitat de formació haurà de tenir una
durada d’entre una i quatre setmanes.

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 55 Requisits de participació
55.1 Poden sol·licitar aquests ajuts:
55.1.1 Els mestres i el professorat d’en-

senyaments secundaris que en el moment
de presentar 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 54
d’aquesta Ordre, en centres docents públics
o privats d’acord amb la normativa en vigor.

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

c) Que participi en el programa de reci-
clatge de llengües estrangeres del Depar-
tament d’Educació a través de cursos in-
closos dins l’ensenyament oficial d’idiomes
(EOI).

d) Que estigui implicat en un projecte
educatiu europeu.

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

55.1.3 Els formadors de professorat de
llengües estrangeres.

55.2 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 56 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
emprades i ensenyades de les incloses a
l’acció 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.

c) Les persones sol·licitants que realitzin
una activitat de formació d’una durada de 2
setmanes o més i d’almenys 40 hores de
formació.

Article 57 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.net/ofinterna-
cional.

Els candidats hauran de presentar en un
sobre adreçat als serveis territorials corres-
ponents:

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

b) Annex 1 al Formulari de candidatura
que trobaran a les pàgines web http://
www.xtec.net/of internacional  i  http://
www.xtec.net/formacio.

c) En el cas de les persones sol·licitants
que hi participin emparant-se en l’article
55.1.1.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.

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

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

f) En el cas de les persones sol·licitants
que hi participin emparant-se en l’article
55.1.1.d) d’aquesta Ordre, fotocòpia com-
pulsada del certificat de participació en el
projecte educatiu europeu

g) En el cas de les persones sol·licitants
que hi participin emparant-se en l’article
55.1.2 i 55.1.3 d’aquesta Ordre, documen-
tació que acrediti la seva situació.

h) 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.

i) Acreditació dels mèrits acadèmics i pro-
fessionals relacionats amb la llengua, que
seran justificats mitjançant els documents
que s’indiquen a l’article 60 d’aquesta Or-
dre.

j) Relació numerada, datada i signada de
la documentació presentada, seguint el que
s’indica a l’article 60 d’aquesta Ordre.

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 58 Termini de presentació de les
sol·lcituds

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 2006.

Article 59 Procés de selecció
59.1 La selecció de participants es farà

d’acord amb el barem específic d’aquesta
acció i les prioritats de l’article 56 d’aques-
ta Ordre. Per al professorat que sol·liciti l’ajut
emparant-se en els art icles 55.1.1.b),
55.1.1.c) i 55.1.1.d) 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) Puntuació més alta en l’apartat 1 del
barem específic d’aquesta acció.

b) Puntuació més alta en l’apartat 2 del
barem específic d’aquesta acció.

c) Puntuació més alta en l’apartat 4 del
barem específic d’aquesta acció.

59.2 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 i Ava-
luació.

Un membre de la Inspecció d’Educació
de l’àrea de llengües estrangeres.

Un membre del Servei de Programació i
Avaluació, 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 60 Barem de mèrits
60.1 Mèrits docents.
60.1.1 Per cada any com a professor de

les llengües incloses a l’article 54 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) i 1.1.d) de l’article 55
d’aquesta Ordre; o per cada any com a
funcionari docent amb destinació a unitats
orgàniques del Departament d’Educació 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’Educació que tinguin rela-
ció amb l’ensenyament de les llengües es-
trangeres, que indiquin els cursos escolars
en què s’ha exercit.

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

Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada del nomenament.

60.1.3 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
d’1,50 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpies
compulsades dels certificats de participació.

60.1.4 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.

60.1.5 Activitats de formació permanent.
60.1.5.1 Direcció, docència i/o coordina-

ció d’activitats de formació permanent rela-
cionades amb les llengües a què fa referèn-
cia l’article 54 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.

60.1.5.2 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.

60.2 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 accedir al lloc de treball que ocupa:
fins a un màxim de 2 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada del títol o diploma.

60.3 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.

60.4 Altres mèrits.
60.4.1 Valoració de la sol·licitud en rela-

ció amb les prioritats establertes en aques-
ta acció, les quals es detallen en l’article 56
d’aquesta Ordre, fins a un màxim d’1,50
punts.

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

Article 61 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’Educació i dels seus serveis
territorials.

Article 62 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 63 Comenius 2.2.C.2
L’objectiu d’aquesta acció és la conces-

sió d’ajuts a professorat de qualsevol ma-
tèria i nivell (exclòs el dels centres d’educa-
ció de persones adultes i el d’escoles oficials
d’idiomes), així com altre personal que tre-
balli en l’àmbit escolar amb alumnes en si-
tuació 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.net/ofinternacional).

També es concediran ajuts per assistir a
conferències o seminaris organitzats per una
xarxa Comenius o per una associació euro-
pea activa en el camp de l’educació que sigui
realment representativa. En aquest cas s’ad-
metran estades de menys d’una setmana.

Article 64 Requisits de participació
Podran sol·licitar aquests ajuts:
Professorat, directors i personal gerent de

centres docents, inspectors d’educació,
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. S’exclouen els professors
que treballin en centres d’educació de per-
sones adultes i els d’escoles oficials d’idi-
omes.
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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, és a dir
2003, 2004 i 2005.

Article 65 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 euros i 1.500,00 eu-
ros per beneficiari i es fixarà segons la du-
rada de l’activitat i el lloc de realització.

Article 66 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.net/ofinternacional.

Article 67 Documentació
Els candidats hauran d’omplir i enviar a

través d’Internet el formulari electrònic de
candidatura Comenius 2.2.C, que troba-
ran a la pàgina web http://www.xtec.net/
ofinternacional.

Els candidats hauran de presentar en un
sobre dirigit als serveis territorials correspo-
nents la documentació següent:

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

b) Fotocòpia del DNI.
c) Certificat del centre on estigui incor-

porat durant el curs 2004-2005, en què s’in-
diquin els ensenyaments i el nivell impartit.

d) Justificació de la relació entre el curs
elegit i el perfil del candidat.

e) Declaració jurada o promesa de no ha-
ver gaudit d’un ajut Sòcrates en alguna de
les tres darreres convocatòries, és a dir
2003, 2004 i 2005.

f) Tots els documents que acreditin els
mèrits tal com s’especifica en l’article 69.2.

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

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

Article 68 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 2006.

Article 69 Procés de selecció
69.1 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 directora de l’Oficina de Cooperació
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.

69.2 La valoració de les sol·licituds 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 dels serveis territorials corresponents,
en què constin els cursos treballats i la
dedicació per a cada un dels cursos.

a.3) Professorat de centres privats: certi-
ficació de la direcció del centre, en què
constin 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
europeu: fins a 4 punts. Com a centre co-
ordinador: 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 70 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’Educació i dels seus serveis
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 Cien-
tífica Internacional comunicarà a l’Agència
Nacional Sòcrates la llista definitiva per tal
d’establir amb els beneficiaris els correspo-
nents convenis financers.

Article 71 Permisos
Les persones seleccionades hauran de

sol·licitar a la directora general de Personal
Docent, amb un mes d’antelació, com a mí-
nim, abans de realitzar el curs, una llicència
retribuïda per realitzar estudis sobre matèries
directament relacionades amb el lloc de tre-
ball, 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 precep-
tes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública.

Article 72 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 73 Característiques de l’acció: Grun-
dtvig 2: associacions d’aprenentatge

L’objectiu de l’acció és promoure la dimen-
sió europea en l’aprenentatge al llarg de la
vida i contribuir, mitjançant l’ampliació de la
cooperació transnacional, a la innovació, a
una qualitat més gran 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 de perso-
nes adultes, en el sentit més ampli de l’ex-
pressió. En aquestes estaran representats
com a mínim, tres països participants al
Programa Sòcrates. Les associacions hau-
ran de ser el més equilibrades possible i no
inclouran més de dos centres d’un mateix
país, encara que també s’aconsella la par-
ticipació d’agrupacions de centres locals. La
mida òptima d’una associació depèn de la
naturalesa del projecte 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 30 al 36 d’aquesta Ordre.

Article 74 Visites preparatòries
Les institucions que desitgin iniciar un

projecte Grundtvig 2, poden sol·licitar un ajut
per a una visita preparatòria que es realit-
zarà 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.

Les visites preparatòries poden ser de dos
tipus:

a) Reunió de representants de centres
que han entrat en contacte prèviament per
a la formació d’una associació d’aprenen-
tatge. Es podrà concedir un ajut de fins a
un màxim de 1.200,00 euros per persona i
centre, en funció del país de destinació i de
la durada de la visita.

b) Participació en un seminari de contac-
te organitzat per una agència nacional o
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xarxa Comenius amb la finalitat de formar
associacions de centres que elaborin pro-
jectes sobre la temàtica del seminari. Es
concediran ajuts per a la participació en el
seminari d’un professor per centre. L’Agen-
cia Nacional Sòcrates es farà càrrec de les
despeses d’inscripció, allotjament i manu-
tenció. La diferència econòmica fins al
màxim concedit s’aplicarà a les despeses
de transport. Serà un requisit indispensable
conèixer la llengua oficial del seminari.

La sol·licitud per a aquest ajut s’haurà de
presentar dos mesos abans de l’inici de l’ac-
tivitat.

Article 75 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) Escoles oficials d’idiomes.
c) Organitzacions que imparteixin forma-

ció al professorat de formació de persones
adultes.

d) Autoritats nacionals, locals i agències
de desenvolupament.

e) Qualsevol organització dedicada a
l’educació de persones adultes, com les
fundacions i associacions sense ànim de
lucre, els sindicats i les associacions d’em-
presaris, les biblioteques i els museus, els
centres penitenciaris i de reeducació juve-
nil, les associacions esportives, les associ-
acions de veïns.

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

g) Altres proveïdors d’educació que res-
ponguin a demandes d’aprenentatge indi-
vidual.

Article 76 Prioritats
A fi de donar compliment a les prioritats

marcades per la Comissió Europea, les llis-
tes provisionals de les candidatures aprova-
des es prioritzaran segons l’ordre següent:

a) En primer lloc, les renovacions de pro-
jectes de segon any aprovats. Per a ser re-
novades, les candidatures han d’obtenir un
mínim del 50% del total de punts del barem.

b) En segon lloc, les renovacions de pro-
jectes de tercer any aprovats. Per a ser re-
novades, les candidatures han d’obtenir un
mínim del 75% del total de punts del barem.

c) En tercer lloc, els projectes nous. Per
aprovar, han d’obtenir un mínim del 30% del
total de punts del barem.

Article 77 Quantia dels ajuts
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. 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 78 Documentació
78.1 Els centres coordinadors hauran

d’omplir i enviar a través d’Internet el for-
mulari electrònic de candidatura Grundtvig
2, que trobaran a la pàgina web http://
www.xtec.net/ofinternacional.

Aquests centres hauran de presentar al
Departament d’Educació o als seus serveis
territorials la documentació següent:

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

b) Si el sol·licitant és un centre de forma-
ció de persones adultes, ha d’incloure l’apro-
vació 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.

c) Si el sol·licitant no és un centre de for-
mació de persones adultes haurà de pre-
sentar una còpia dels estatuts o document
similar que acrediti que entre les seves fun-
cions es troba la de desenvolupar plans de
formació per a persones adultes.

d) Relació numerada dels documents que
s’aporten.

78.2 Els centres associats hauran
d’omplir i enviar a través d’Internet el for-
mulari electrònic de candidatura Grundtvig
2 que trobaran a la pàgina web http://
www.xtec.net/ofinternacional.

Aquests centres hauran de presentar a la
seu central del Departament d’Educació o
als seus serveis territorials la documentació
següent:

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

b) Còpia del formulari presentat pel cen-
tre coordinador i traducció dels epígrafs que
descriguin el projecte, per duplicat.

c) Documents b) i c) de l’article anterior
corresponent al centre coordinador.

78.3 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.net/ofinternacional.

Els centres hauran de presentar a la seu
central del Departament d’Educació o als
seus serveis territorials la documentació
següent:

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

b) Informe de progrés d’acord amb el mo-
del que serà lliurat en temps oportú.

Article 79 Termini de presentació de sol·li-
cituds

El termini de presentació de sol·licituds
dels projectes s’obre el dia següent a la
publicació d’aquesta convocatòria al DOGC
i finalitza l’1 de març de 2006.

Article 80 Procés de selecció
80.1 La selecció de les sol·licituds, es

farà d’acord amb el barem específic d’aques-
ta acció i les prioritats de l’article 76 d’aques-
ta Ordre.

80.2 La selecció de les sol·licituds, la re-
alitzarà 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 directora de l’Oficina de Cooperació
Educativa i Científica Internacional, o per-
sona en qui delegui.

Dos representants de la Subdirecció Ge-
neral de Formació de Persones Adultes de
la Direcció General de Formació Professio-
nal i Educació Permanent.

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

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 81 Barem
81.1 Identificació de la institució candi-

data. Es valorarà:
Perfil de la institució candidata: nombre

de formadors i aprenents involucrats en el
projecte, fins a 4 punts.

Participació i experiència de la institució
candidata: experiències anteriors en projec-
tes europeus, fins a 4 punts.

81.2 Informació del projecte i de l’asso-
ciació.

81.2.1 Resum del projecte: fins a 12
punts. Es valorarà:

Claredat i correcció en l’exposició en el
moment de definir el projecte: pretensions,
objectius, activitats, etc.

Detecció de necessitats que justifiquin el
projecte.

Adequació del títol.
81.2.2 Dades identificatives del projecte:

fins a 16 punts. Es valorarà:
Caràcter innovador del projecte en el con-

text de la institució.
Donar cabuda a les propostes de la UE i

de les comunitats autònomes.
Multidisciplinarietat.
Dirigit a col·lectius amb dificultats espe-

cials i/o específiques.
81.2.3 Dades de les institucions partici-

pants: fins a 16 punts. Es valorarà:
Tipus d’institucions.
Nombre de formadors i aprenents de les

institucions.
Representació de països geogràficament

dispersos.
Nombre d’institucions.
81.3 Treball previ: fins a 4 punts.

Article 82 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
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núm. 303, de 19.12.2000), modificada per
l’Ordre ECD/1141/2002, de 6 de maig (BOE
núm. 123, de 23.5.2002), i l’Ordre ECD/
3850/2003, de 18 de desembre (BOE núm.
17, de 20.1.2004), l ’Agència Nacional
Sòcrates comunicarà al Departament d’Edu-
cació les candidatures acceptades i rebut-
jades. La Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa notificarà aquests re-
sultats als centres participants.

Article 83 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 o per la Direcció General de For-
mació Professional i Educació Permanent.

Article 84 Característiques de l’acció: Grun-
dtvig 3: mobilitat per a la formació de per-
sonal docent de persones adultes

L’objectiu de Grundtvig 3 és que les per-
sones que treballen en educació de perso-
nes adultes o participen en la formació de
persones adultes (en el sentit més ampli de
l’expressió) realitzin cursos de formació
d’una a quatre setmanes a l’estranger.
D’aquesta manera, s’incita els participants
a millorar les seves aptituds pràctiques d’en-
senyament/preparació/assessorament i a
adquirir coneixements més amplis de l’apre-
nentatge permanent a Europa.

Article 85 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 de persones adultes.

b) Aspectes de la gestió de centres de for-
mació de persones adultes i la promoció de
l’aprenentatge 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, que es pot trobar a la
pàgina web http://www.xtec.net/ofinterna-
cional, i els seminaris temàtics Grundtvig,
de Grundtvig 4. En aquest cas caldrà comp-
tar amb la preinscripció en el curs corres-
ponent.

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 86 Requisits de participació
86.1 Els ajuts es podran concedir al per-

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

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

Professorat d’escola oficial d’idiomes.
Directors i personal gerent de centres que

ofereixin oportunitats d’aprenentatge o edu-
cació de recuperació.

Assessors, tutors.
Inspectors.
Personal que treballa amb persones adul-

tes en situació de risc d’exclusió social, com
a mediadors i educadors de carrer.

Persones que participen en educació in-
tercultural o en tasques educatives relacio-
nades amb treballadors migrants, treballa-
dors i t inerants, grups d’ètnia gitana i
viatgers.

Personal que assisteix a persones amb
necessitats educatives especials.

86.2 No es pot optar a ajuts per a cur-
sos de llengua instrumental en llengües es-
trangeres. No obstant això, els professors
d’idiomes poden optar a un ajut per a cur-
sos de formació en metodologia si perta-
nyen a una de les categories següents:

Professorat qualificat d’idiomes estran-
gers que exerceixi en l’ensenyament de
persones adultes.

Formadors de professorat d’idiomes es-
trangers esmentats.

Professorat de persones adultes que uti-
litza una llengua estrangera per impartir clas-
ses d’altres disciplines.

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

86.3 També serà requisit no haver gau-
dit d’un ajut Sòcrates i d’un ajut d’una ad-
ministració educativa per a una estada a
l’estranger amb la mateixa finalitat en algu-
na de les tres darreres convocatòries, és a
dir, 2003, 2004 i 2005.

Article 87 Quantia dels ajuts
Els ajuts seran de fins 1.500,00 euros per

beneficiari, per contribuir a cobrir despeses
de viatge, taxes d’inscripció, si escau, es-
tada i preparació (inclosa la lingüística),
ocasionades 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 88 Documentació
Els candidats hauran d’omplir i enviar a tra-

vés d’Internet el formulari electrònic de can-
didatura Grundtvig 3, que trobaran a la pàgi-
na web http://www.xtec.net/ofinternacional.

Els candidats hauran de presentar a la seu
central del Departament d’Educació o als
seus serveis territorials la documentació
següent:

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

b) Fotocòpia del DNI.
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 89 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 90 Procés de selecció
La selecció de les sol·licituds, la realitza-

rà 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 directora de l’Oficina de Cooperació
Educativa i Científica Internacional, o per-
sona en qui delegui.

Un representant de la Subdirecció Gene-
ral de Formació de Persones Adultes de la
Direcció General de Formació Professional
i Educació Permanent.

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

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 91 Criteris de selecció
Les sol·licituds seran baremades d’acord

amb els criteris següents:
a) Relació directa de les funcions profes-

sionals que realitza el candidat amb el tema
del curs sol·licitat: fins a 3 punts.

b) Estratègies per a la difusió i l’aplicació
dels coneixements adquirits: fins a 2 punts.

c) Coneixement de la llengua que figura
en primer lloc entre les oficials del curs: fins
a 2 punts.

Tindran prioritat les activitats que facilitin
l’assistència a cursos desenvolupats en el
marc de projectes de cooperació europea
finançats per Grundtvig 1 i Gundtvig 4.
Malgrat tot, també es pot sol·licitar la par-
ticipació en un curs de formació que no
pertanyi a aquesta categoria

Article 92 Resolució
Publicades les llistes provisionals es-

mentades a l’article 5.1 d’aquesta Ordre i
havent transcorregut el període de reclama-
cions, les llistes definitives es faran públi-
ques als taulers d’anuncis de la seu central
del Departament d’Educació i dels seus ser-
veis territorials.

En els deu dies hàbils següents a la publi-
cació 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 Internacio-
nal la seva acceptació o renúncia, fent cons-
tar, si escau, qualsevol canvi en les seves
dades o en les de l’activitat sol·licitada.

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 93 Avaluació i certificacions
A efectes d’homologació dels certificats
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de participació, els beneficiaris hauran de
presentar a l’Oficina de Cooperació Educa-
tiva i Científica Internacional o, en funció de
les seves competències, a la Subdirecció
General de Formació de Persones Adultes,
el certificat expedit per l’entitat organitza-
dora de l’activitat de formació, en el qual
s’hauran d’especificar les dates de realitza-
ció i les hores de durada.

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

Article 94 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-
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 2006 i maig de 2007. 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’Educació, als seus serveis
ter r i tor ia ls  i  a  la  pàg ina web ht tp: / /
www.xtec.net/ofinternacional.

Article 95 Requisits de participació
95.1 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’Educació.
d) Directors, secretaris i caps d’estudi de

centres docents.
Tots ells vinculats professionalment a

qualsevol nivell d’ensenyament, excepte
l’universitari.

95.2 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, és
a dir, 2003, 2004 i 2005.

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 96 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 màxim serà de 1.300,00 euros i estarà
en funció de l’anàlisi de les despeses indi-

viduals, depenent de la distància entre el
punt d’origen i el de la visita a efectuar i del
país on es realitza la visita. En el cas que les
despeses totals fossin inferiors al pressu-
post estimat, la subvenció màxima es limi-
tarà a les despeses reals que puguin ser
subvencionades tal i com es defineixen a la
Guia del Candidat. La subvenció no podrà
en cap cas produir beneficis.

Article 97 Documentació
Els candidats hauran d’omplir i enviar a tra-

vés d’Internet el formulari electrònic de can-
didatura corresponent, que trobaran a la pà-
gina web http://www.xtec.net/ofinternacional.

Els candidats hauran de presentar en un
sobre dirigit als serveis territorials correspo-
nents:

a) Formulari de candidatura generat per
l’aplicació informàtica degudament signat i
segellat, en quatre exemplars i altres quatre
en anglès o francès, la signatura i el segell
han de ser originals en tots els exemplars.

b) Currículum europeu (CV Europass),
que es pot trobar a la pàgina web http://
europass.cedefop.eu.int.

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

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

diat superior sobre la relació entre el tema
triat i el perfil professional del candidat, i els
temps de permanència en el lloc

f) Tots els documents que s’especifiquen
en l’article 100.2 d’aquesta Ordre.

g) Relació numerada, datada i signada
dels documents que s’aporten.

Article 98 Permisos
Les persones seleccionades hauran de

sol·licitar a la directora general de Personal
Docent, 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 tex-
tos legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública.

Article 99 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 al 3 d’abril
de 2006.

Article 100 Procés de selecció
100.1 La selecció dels participants, 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 directora de l’Oficina de Cooperació
Educativa i Científica Internacional, o per-
sona en qui delegui.

Un membre de la Inspecció d’Educació.
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.

100.2 Les sol·licituds seran valorades 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·li-
citud, o que es justifiquin fora del termini
establert.

Article 101 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’Educació i dels seus serveis territorials.

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 95.2 d’aquesta Ordre.

Article 102 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 103
Es delega en el director general d’Orde-

nació i Innovació Educativa la facultat per
resoldre aquesta convocatòria.
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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’Educació, 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, 20 de desembre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.350.073)

RESOLUCIÓ  EDC/3631/2005, de 14 de
desembre, per la qual s’autoritza el cessa-
ment d’activitats de l’Escola de Música
Casal de l’Espluga de Francolí.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da en els Serveis Territorials d’Educació a
Tarragona per la representant de la titulari-
tat del centre, en petició d’autorització de
cessament d’activitats, es va instruir l’ex-
pedient 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; el Decret 179/1993,
de 27 de juliol, pel qual es regulen les es-
coles de música i dansa; la Llei orgànica 1/
1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general
del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat que consta a l’annex
d’aquesta Resolució, en els termes que s’hi
especifiquen.

—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.

Tarragona, 14 de desembre de 2005

P. D. (Resolució EDC/1526/2004,
de 26.5.2004)

Josep M. Pallàs i Guasch
Director dels Serveis Territorials
a Tarragona

ANNEX

Comarca de la Conca de Barberà
Serveis territorials: Tarragona.
Municipi: l’Espluga de Francolí.
Localitat: l’Espluga de Francolí.
Codi: 43006319.
Denominació: Escola de Música Casal de
l’Espluga de Francolí.
Adreça: pl. Montserrat Canals, 1.
Titular: Casal de l’Espluga de Francolí.
NIF: G43027531.

Autorització de cessament d’activitats del
centre docent privat Escola de Música Ca-
sal de l’Espluga de Francolí, amb efectes a
partir de la fi del curs 2004-2005.

(05.334.131)

RESOLUCIÓ EDC/3630/2005, de 14 de
desembre, per la qual s’autoritza el cessa-
ment d’activitats del centre privat d’educa-
ció preescolar Tabalets, de Valls.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da en els Serveis Territorials d’Educació a
Tarragona per la representant de la titulari-
tat del centre, en petició d’autorització de
cessament d’activitats, es va instruir l’ex-
pedient 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,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre privat d’educació preescolar que
consta a l’annex d’aquesta Resolució, en els
termes que s’hi especifiquen.

—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.

Tarragona, 14 de desembre de 2005

P. D. (Resolució EDC/1526/2004,
de 26.5.2004)

Josep M. Pallàs i Guasch
Director dels Serveis Territorials
a Tarragona

ANNEX

COMARCA DE L’ALT CAMP

Serveis territorials: Tarragona.
Municipi: Valls.
Localitat: Valls.
Codi: 43007877.
Denominació: Tabalets.
Adreça: pl. del Carme, 5.
Titular: Escola Bressol els Tabalets, SCCL.
NIF: F43063320.

Autorització de cessament d’activitats del
centre provat d’educació preescolar Taba-
lets, amb efectes a partir de la fi del curs
2004-2005.

(05.334.136)

RESOLUCIÓ EDC/3645/2005, de 21 de
desembre, per la qual s’atorguen subvenci-
ons a les corporacions locals titulars de
centres d’educació preescolar que van sig-
nar un conveni de creació amb efectes al
llarg del curs 2004-2005 i no van rebre
subvenció en la Resolució EDC/1483/2005,
de 5 de maig.

La disposició addicional 2.2 de la Llei or-
gànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació, preveu que la creació de
centres docents els titulars dels quals siguin
les corporacions locals es realitzarà per
conveni entre aquestes i l’Administració
educativa.

L’Acord de 21 de gener de 2002 subscrit
pel Departament d’Educació i les entitats
municipalistes Federació de Municipis de
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Catalunya i Associació Catalana de Munici-
pis i Comarques, sobre el finançament de
les places d’educació preescolar dels cen-
tres de titularitat municipal, estableix les
quantitats que el Departament d’Educació
es compromet a aportar, com a màxim, per
a cadascuna de les places esmentades.

Per l’Acord del Govern de 12 de març de
2002 es va aprovar el finançament de les
places d’educació preescolar de titularitat
municipal per a diverses anualitats.

Atès que es van signar diversos convenis
de creació de centres d’educació preesco-
lar amb corporacions locals amb efectes
durant el curs 2004-2005 i no van rebre
subvenció en la Resolució EDC/1483/2005,
de 5 de maig, per la qual s’atorgaven sub-
vencions a les corporacions locals titulars
de centres d’educació preescolar per al curs
2004-2005, ara cal subvencionar-les.

D’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i el
capítol IX del Text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, aprovat pel De-
cret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,
i a proposta de la Direcció General de Cen-
tres Educatius,

Resolc:

—1 Atorgar a les corporacions locals titu-
lars de centres d’educació preescolar que
figuren a l’annex d’aquesta Resolució les
quantitats que s’hi detallen, destinades a
minorar les quotes pel servei d’educació, a
càrrec de l’aplicació pressupostària D/
460130200/4222, de l’òrgan gestor EN04
del pressupost de l’any 2005, i per un im-
port de 781.825,00 euros.

L’activitat que se subvenciona és l’esco-
larització corresponent al curs escolar 2004-
2005 de les corporacions locals que van
signar un conveni de creació amb efectes
al llarg del curs escolar esmentat i no van
rebre subvenció en la Resolució EDC/1483/
2005, de 5 de maig.

—2 L’import de la subvenció es calcularà
amb els mateixos criteris que els utilitzats
en la Resolució EDC/1483/2005, de 5 de
maig:

Centres amb 12 alumnes o més: l’import
de la subvenció serà de 1.100,00 euros/
alumne/curs.

Centres que tinguin entre 5 i 12 alumnes:
rebran la mateixa subvenció que un centre
de 12.

Centres amb menys de 5 alumnes: no re-
bran subvenció.

—3 Un cop publicada aquesta Resolució
al DOGC, el Departament d’Educació tra-
mitarà el pagament de la subvenció en el
moment en què les corporacions locals tra-
metin a la Direcció General de Centres
Educatius, Servei de Règim Econòmic, la
documentació següent:

Acord del ple de l’ajuntament pel qual
s’accepta la subvenció.

Certificació del secretari de la corporació
sobre el cost del servei corresponent al curs
escolar 2004-2005.

Declaració de no incórrer en cap dels su-
pòsits que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/

2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

Declaració que ni la corporació local ni
cap organisme d’aquesta rep, de la Gene-
ralitat de Catalunya i els seus organismes
autònoms, cap altra subvenció pel mateix
concepte.

—4 La part ic ipació del Departament
d’Educació en el finançament de les places
d’educació preescolar dels centres de titu-
laritat municipal no podrà superar, en cap
cas, la tercera part del cost real del servei
que s’hagi justificat segons la documenta-
ció que consta a l’apartat anterior.

—5 Els beneficiaris de la subvenció estan
obligats a facilitar tota la informació que els
requereixin els òrgans de control de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya.

—6 Aquesta despesa no té caràcter recur-
rent i queda supeditada a les disponibilitats
pressupostàries del Departament d’Educació.

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 requeriment, previ al recurs conten-
ciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la publicació al DOGC,
segons el que disposa l’article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 21 de desembre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Municipi: Albinyana.
Centre: EEI d’Albinyana.
Codi: 43010633.
Import: 4.950,00 euros.

Municipi: Banyoles.
Centre: EEI La Balca.
Codi: 17008742.
Import: 30.195,00 euros.

Municipi: Barberà de la Conca.
Centre: EEI municipal de Barberà de la Con-
ca.
Codi: 43010566.
Import: 3.960,00 euros.

Municipi: Barberà del Vallès.
Centre: EEI La Rondalla.
Codi: 08065147.
Import: 17.820,00 euros.

Municipi: Botarell.
Centre: EEI Mare de Déu de la Candelera.
Codi: 43007440.
Import: 9.900,00 euros.

Municipi: Camarles.
Centre: EEI Racó del Petit.
Codi: 43010657.
Import: 3.960,00 euros.

Municipi: Castelldans.
Centre: EEI de Castelldans.
Codi: 25008947.
Import: 1.320,00 euros.

Municipi: Figueres.
Centre: EEI Xuclamel.
Codi: 17008572.
Import: 81.400,00 euros.

Municipi: Girona.
Centre: EEI El Tren.
Codi: 17008791.
Import: 36.960,00 euros.

Municipi: Ivars d’Urgell.
Centre: EEI La Baldufa.
Codi: 25008509.
Import: 17.600,00 euros.

Municipi: la Vall de Boí.
Centre: EEI de la Vall de Boí.
Codi: 25008960.
Import: 3.300,00 euros.

Municipi: Lliçà d’Amunt.
Centre: EEI municipal de Lliçà d’Amunt.
Codi: 08065056.
Import: 44.550,00 euros.

Municipi: Mediona.
Centre: EEI de Mediona.
Codi: 08064684.
Import: 31.900,00 euros.

Municipi: Òdena.
Centre: EEI Els Vailets.
Codi: 08065184.
Import: 42.900,00 euros.

Municipi: Palafrugell.
Centre: EEI Els Belluguets.
Codi: 17008560.
Import: 71.500,00 euros.

Municipi: Polinyà.
Centre: EEI Badabadoc.
Codi: 08047418.
Import: 30.800,00 euros.

Municipi: Ripollet.
Centre: EEI de Ripollet.
Codi: 08064556.
Import: 2.640,00 euros.

Municipi: Sabadell.
Centre: EEI Andreu Castells.
Codi: 08064519.
Import: 73.920,00 euros.

Municipi: Sant Joan de Vilatorrada.
Centre: EEI El Xiulet.
Codi: 08063953.
Import: 12.540,00 euros.

Municipi: Sant Pere de Vilamajor.
Centre: EEI Pit Roig.
Codi: 08064532.
Import: 20.350,00 euros.

Municipi: Sant Quirze Safaja.
Centre: EEI Els Quirzets.
Codi: 08065044.
Import: 4.620,00 euros.

Municipi: Sant Salvador de Guardiola.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08063242.
Import: 23.485,00 euros.
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Municipi: Sant Vicenç de Torelló.
Centre: EEI Els Gallarets.
Codi: 08060371.
Import: 16.500,00 euros.

Municipi: Sort.
Centre: EEI Els Malfargats.
Codi: 25008844.
Import: 45.100,00 euros.

Municipi: Taradell.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08045987.
Import: 11.000,00 euros.

Municipi: Tordera.
Centre: EEI de Tordera.
Codi: 08065470.
Import: 5.500,00 euros.

Municipi: Tarragona.
Centre: EEI El Miracle.
Codi: 43010438.
Import: 23.320,00 euros.

Municipi: Torroella de Montgrí.
Centre: EEI Mar i Cel.
Codi: 17006149.
Import: 26.730,00 euros.

Municipi: Verdú.
Centre: EEI de Verdú.
Codi: 25008972.
Import: 2.805,00 euros.

Municipi: Vilanova del Vallès.
Centre: EEI La Baldufa.
Codi: 08064258.
Import: 80.300,00 euros.

(05.346.008)

RESOLUCIÓ EDC/3646/2005, de 21 de
desembre, per la qual es resol el concurs
públic per a la concessió de subvencions
destinades a l’escolarització d’infants de
zero a tres anys en centres de titularitat pri-
vada sense finalitat de lucre.

Per Ordre EDC/370/2005, de 25 de juliol,
es va convocar concurs públic per a la con-
cessió de subvencions destinades a l’esco-
larització d’infants de zero a tres anys en
centres de titularitat privada sense finalitat
de lucre, per al curs escolar 2005/06 (DOGC
núm. 4457, de 29.8.2005).

D’acord amb l’article 5 d’aquesta Ordre,
la consellera d’Educació emetrà la resolu-
ció per la qual es fa pública la concessió de
les subvencions, la qual es publicarà al Di-
ari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Un cop examinades les sol·licituds pre-
sentades pels centres, i a proposta de la
Direcció General de Centres Educatius,

Resolc:

—1 Atorgar les subvencions als centres
docents que consten a l’annex 1 d’aquesta
Resolució, per als alumnes i pels imports
que s’hi detallen.

—2 Denegar les subvencions als centres
que consten a l’annex 2 d’aquesta Resolu-
ció, per les causes que s’hi indiquen.

—3 D’acord amb el que disposa la base 6
de l’annex 1 de l’Ordre EDC/370/2005, de
25 de juliol, de convocatòria de subvenci-
ons, la tramitació del pagament de la bes-
treta s’efectuarà un cop atorgada aquesta
subvenció i la resta de la subvenció es tra-
mitarà un cop presentada la justificació de
tot l’import atorgat, conforme el que esta-
bleix la base 5 de l’annex indicat.

—4 Aquesta Resolució representa una des-
pesa de 7.764.400,00 euros, dels quals
2.872.828,00 euros s’imputen al pressupost
de l’any 2005, en concepte de bestreta i van
a càrrec de l’aplicació EN04.D/480130900/
4222. La resta de l’import és de 4.891.572,00
euros i serà a càrrec de la partida EN04.D/
480130000/4210 del pressupost de 2006.
Aquest import resta condicionat a l’aprovació
dels pressupostos esmentats.

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, 21 de desembre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX 1

Causes de denegació (CD):
(1) El centre no està autoritzat pel Depar-

tament d’Educació com a llar d’infants o
com a centre d’educació preescolar, tal com
exigeix la base reguladora 2.a) de l’Ordre
EDC/370/2005, de 25 de juliol.

(2) El centre no compleix el requisit que
estableix la base reguladora 2.d) de l’Ordre
EDC/370/2005, de 25 de juliol, segons la
qual no ha de tenir ànim de lucre.

(3) El centre supera la capacitat autorit-
zada.

SERVEIS TERRITORIALS: BAIX LLOBREGAT-ANOIA.

Municipi: Cornellà de Llobregat.
Comarca: Baix Llobregat.
Denominació: Betània.
Codi: 08016513.
Infants amb subvenció concedida: 20.
Subvenció setembre/desembre 2005:
5.180,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 8.820,00 euros.

Municipi: Gavà.
Comarca: Baix Llobregat.
Denominació: El Món Petit de San Pedro.
Codi: 08060824.
Infants amb subvenció concedida: 36.
Subvenció setembre/desembre 2005:
9.324,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 15.876,00 eu-
ros.

Municipi: Igualada.
Comarca: Anoia.
Denominació: Ateneu Igualadí.
Codi: 08036962.
Infants amb subvenció concedida: 52.
Subvenció setembre/desembre 2005:
13.468,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 22.932,00 eu-
ros.

Municipi: Igualada.
Comarca: Anoia.
Denominació: Mare del Diví Pastor.
Codi: 08019599.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Igualada.
Comarca: Anoia.
Denominació: Maristes Igualada.
Codi: 08019541.
Infants amb subvenció concedida: 82.
Subvenció setembre/desembre 2005:
21.238,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 36.162,00 eu-
ros.

Municipi: Igualada.
Comarca: Anoia.
Denominació: Mowgli.
Codi: 08019617.
Infants amb subvenció concedida: 34.
Subvenció setembre/desembre 2005:
8.806,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 14.994,00 eu-
ros.

Municipi: Igualada.
Comarca: Anoia.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 08019575.
Infants amb subvenció concedida: 79.
Subvenció setembre/desembre 2005:
20.461,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 34.839,00 eu-
ros.

Municipi: Martorell.
Comarca: Baix Llobregat.
Denominació: Parroquial.
Codi: 08050636.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Molins de Rei.
Comarca: Baix Llobregat.
Denominació: El Cargol.
Codi: 08050399.
Infants amb subvenció concedida: 44.
Subvenció setembre/desembre 2005:
11.396,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 19.404,00 eu-
ros.
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Municipi: Olesa de Montserrat.
Comarca: Baix Llobregat.
Denominació: Nuestra Señora de Montserrat.
Codi: 08022410.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Olesa de Montserrat.
Comarca: Baix Llobregat.
Denominació: Santa Maria.
Codi: 08050651.
Infants amb subvenció concedida: 117.
Subvenció setembre/desembre 2005:
30.303,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 51.597,00 eu-
ros.

Municipi: Sant Andreu de la Barca.
Comarca: Baix Llobregat.
Denominació: Nuestra Señora del Carmen.
Codi: 08025253.
Infants amb subvenció concedida: 102.
Subvenció setembre/desembre 2005:
26.418,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 44.982,00 eu-
ros.

Municipi: Santa Coloma de Cervelló.
Comarca: Baix Llobregat.
Denominació: Petit Llor.
Codi: 08059020.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2005:
19.166,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 32.634,00 eu-
ros.

Municipi: Torrelles de Llobregat.
Comarca: Baix Llobregat.
Denominació: Torrelles.
Codi: 08048836.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2005:
19.166,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 32.634,00 eu-
ros.

Serveis territorials: Barcelona I (Ciutat).

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Ada.
Codi: 08049257.
Infants amb subvenció concedida: 70.
Subvenció setembre/desembre 2005:
18.130,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 30.870,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Àgora.
Codi: 08051483.
Infants amb subvenció concedida: 64.
Subvenció setembre/desembre 2005:
16.576,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 28.224,00 eu-
ros.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Amor de Dios.
Codi: 08008531.
Infants amb subvenció concedida: 79.
Subvenció setembre/desembre 2005:
20.461,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 34.839,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Bienaventurada Virgen María.
Codi: 08004018.
Infants amb subvenció concedida: 43.
Subvenció setembre/desembre 2005:
11.137,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.963,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Bressol del Nen Jesús.
Codi: 08003154.
Infants amb subvenció concedida: 102.
Subvenció setembre/desembre 2005:
26.418,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 44.982,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Casa Sagrada Família.
Codi: 08054526.
Infants amb subvenció concedida: 53.
Subvenció setembre/desembre 2005:
13.727,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 23.373,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 08007366.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2005:
19.166,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 32.634,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Corazón de Jesús.
Codi: 08048423.
Infants amb subvenció concedida: 23.
Subvenció setembre/desembre 2005:
5.957,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 10.143,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Drac Màgic.
Codi: 08062328.
Infants amb subvenció concedida: 40.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.360,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 17.640,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: El Petit Príncep Blau.
Codi: 08055981.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: El Tren Groc.
Codi: 08061324.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2005:
19.166,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 32.634,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Gravi.
Codi: 08011448.
Infants amb subvenció concedida: 20.
Subvenció setembre/desembre 2005:
5.180,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 8.820,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Joan XXIII.
Codi: 08048150.
Infants amb subvenció concedida: 70.
Subvenció setembre/desembre 2005:
18.130,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 30.870,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Josep Tous.
Codi: 08006143.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Infants amb sol·licitud denegada: 7.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: L’Acis.
Codi: 08048484.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: La Lluna.
Codi: 08049580.
Infants amb subvenció concedida: 65.
Subvenció setembre/desembre 2005:
16.835,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 28.665,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: La Paz.
Codi: 08051719.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Madre Teresa.
Codi: 08049634.
Infants amb subvenció concedida: 70.
Subvenció setembre/desembre 2005:
18.130,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 30.870,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Mare del Diví Pastor.
Codi: 08005114.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.
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Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Molina Blau.
Codi: 08049725.
Infants amb subvenció concedida: 61.
Subvenció setembre/desembre 2005:
15.799,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 26.901,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Nexe.
Codi: 08060472.
Infants amb subvenció concedida: 30.
Subvenció setembre/desembre 2005:
7.770,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 13.230,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Pere Calafell.
Codi: 08048757.
Infants amb subvenció concedida: 181.
Subvenció setembre/desembre 2005:
46.879,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 79.821,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Quitxalla.
Codi: 08049877.
Infants amb subvenció concedida: 61.
Subvenció setembre/desembre 2005:
15.799,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 26.901,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Regina Carmeli.
Codi: 08009995.
Infants amb subvenció concedida: 40.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.360,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 17.640,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08003041.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sagrat Cor.
Codi: 08003336.
Infants amb subvenció concedida: 40.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.360,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 17.640,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: San Rafael.
Codi: 08048885.
Infants amb subvenció concedida: 67.
Subvenció setembre/desembre 2005:
17.353,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 29.547,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sant Gregori.
Codi: 08004195.
Infants amb subvenció concedida: 34.
Subvenció setembre/desembre 2005:
8.806,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 14.994,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sant Joan Baptista.
Codi: 08003087.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 08006970.
Infants amb subvenció concedida: 42.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.878,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.522,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Santa Eulàlia.
Codi: 08050879.
Infants amb subvenció concedida: 38.
Subvenció setembre/desembre 2005:
9.842,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 16.758,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Santísima Trinidad.
Codi: 08009235.
Infants amb subvenció concedida: 45.
Subvenció setembre/desembre 2005:
11.655,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 19.845,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sol Solet.
Codi: 08051768.
Infants amb subvenció concedida: 70.
Subvenció setembre/desembre 2005:
18.130,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 30.870,00 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA II (CO-
MARQUES).

Municipi: Aiguafreda.
Comarca: Vallès Oriental.
Denominació: Natzaret.
Codi: 08057527.
Infants amb subvenció concedida: 30.
Subvenció setembre/desembre 2005:
7.770,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 13.230,00 eu-
ros.

Municipi: Alella.
Comarca: Maresme.
Denominació: El Campanar.
Codi: 08048253.
Infants amb subvenció concedida: 71.
Subvenció setembre/desembre 2005:
18.389,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 31.311,00 eu-
ros.

Municipi: Arenys de Mar.
Comarca: Maresme.
Denominació: Maricel.
Codi: 08049041.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2005:
19.166,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 32.634,00 eu-
ros.

Municipi: Arenys de Munt.
Comarca: Maresme.
Denominació: La Caseta Amagada.
Codi: 08057813.
Infants amb subvenció concedida: 63.
Subvenció setembre/desembre 2005:
16.317,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 27.783,00 eu-
ros.

Municipi: Argentona.
Comarca: Maresme.
Denominació: El Gegant del Pi.
Codi: 08048927.
Infants amb subvenció concedida: 21.
Subvenció setembre/desembre 2005:
5.439,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 9.261,00 eu-
ros.

Municipi: Balenyà.
Comarca: Osona.
Denominació: El Gra d’Or.
Codi: 08048812.
Infants amb subvenció concedida: 65.
Subvenció setembre/desembre 2005:
16.835,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 28.665,00 eu-
ros.

Municipi: Berga.
Comarca: Berguedà.
Denominació: Mare de Déu del Roser.
Codi: 08053901.
Infants amb subvenció concedida: 48.
Subvenció setembre/desembre 2005:
12.432,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 21.168,00 eu-
ros.

Municipi: Berga.
Comarca: Berguedà.
Denominació: Vedruna-Berga.
Codi: 08014656.
Infants amb subvenció concedida: 82.
Subvenció setembre/desembre 2005:
21.238,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 36.162,00 eu-
ros.

Municipi: Cabrera de Mar.
Comarca: Maresme.
Denominació: Sant Feliu.
Codi: 08014887.
Infants amb subvenció concedida: 29.
Subvenció setembre/desembre 2005:
7.511,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 12.789,00 eu-
ros.

Municipi: Cardedeu.
Comarca: Vallès Oriental.
Denominació: Can Serra.
Codi: 08048204.
Infants amb subvenció concedida: 88.
Subvenció setembre/desembre 2005:
22.792,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 38.808,00 eu-
ros.
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Municipi: Cardona.
Comarca: Bages.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 08015545.
Infants amb subvenció concedida: 32.
Subvenció setembre/desembre 2005:
8.288,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 14.112,00 eu-
ros.

Municipi: Gironella.
Comarca: Berguedà.
Denominació: Anunciata.
Codi: 08017657.
Infants amb subvenció concedida: 39.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.101,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 17.199,00 eu-
ros.

Municipi: Gironella.
Comarca: Berguedà.
Denominació: Viladomiu Nou.
Codi: 08050132.
Infants amb subvenció concedida: 14.
Subvenció setembre/desembre 2005:
3.626,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 6.174,00 eu-
ros.

Municipi: Granollers.
Comarca: Vallès Oriental.
Denominació: Mare de Déu de Fàtima.
Codi: 08050961.
Infants amb subvenció concedida: 33.
Subvenció setembre/desembre 2005:
8.547,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 14.553,00 eu-
ros.

Municipi: Granollers.
Comarca: Vallès Oriental.
Denominació: Xerric-Xerrac.
Codi: 08057631.
Infants amb subvenció concedida: 71.
Subvenció setembre/desembre 2005:
18.389,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 31.311,00 eu-
ros.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Azorín.
Codi: 08018339.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Casal dels Àngels.
Codi: 08018352.
Infants amb subvenció concedida: 61.
Subvenció setembre/desembre 2005:
15.799,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 26.901,00 eu-
ros.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Garabatos.
Codi: 08050065.
Infants amb subvenció concedida: 61.
Subvenció setembre/desembre 2005:
15.799,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 26.901,00 eu-
ros.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: L’Estel Blau.
Codi: 08059305.
Infants amb subvenció concedida: 128.
Subvenció setembre/desembre 2005:
33.152,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 56.448,00 eu-
ros.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: La Gua-Gua.
Codi: 08053871.
Infants amb subvenció concedida: 28.
Subvenció setembre/desembre 2005:
7.252,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 12.348,00 eu-
ros.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Patufet.
Codi: 08053893.
Infants amb subvenció concedida: 66.
Subvenció setembre/desembre 2005:
17.094,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 29.106,00 eu-
ros.

Municipi: La Garriga.
Comarca: Vallès Oriental.
Denominació: Barrufets.
Codi: 08054733.
Infants amb subvenció concedida: 67.
Subvenció setembre/desembre 2005:
17.353,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 29.547,00 eu-
ros.

Municipi: Manlleu.
Comarca: Osona.
Denominació: Nuts.
Codi: 08060356.
Infants amb subvenció concedida: 36.
Subvenció setembre/desembre 2005:
9.324,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 15.876,00 eu-
ros.

Municipi: Manresa.
Comarca: Bages.
Denominació: L’Ave Maria.
Codi: 08020267.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Manresa.
Comarca: Bages.
Denominació: L’Espill.
Codi: 08043759.
Infants amb subvenció concedida: 28.
Subvenció setembre/desembre 2005:
7.252,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 12.348,00 eu-
ros.

Municipi: Manresa.
Comarca: Bages.
Denominació: La Salle.
Codi: 08020218.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Manresa.
Comarca: Bages.
Denominació: Santa Rosa de Lima.
Codi: 08020140.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Manresa.
Comarca: Bages.
Denominació: Vedruna Manresa.
Codi: 08020383.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Mataró.
Comarca: Maresme.
Denominació: Gem.
Codi: 08021168.
Infants amb subvenció concedida: 82.
Subvenció setembre/desembre 2005:
21.238,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 36.162,00 eu-
ros.

Municipi: Moià.
Comarca: Bages.
Denominació: Escola Pia de Moià.
Codi: 08022100.
Infants amb subvenció concedida: 54.
Subvenció setembre/desembre 2005:
13.986,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 23.814,00 eu-
ros.

Municipi: Mollet del Vallès.
Comarca: Vallès Oriental.
Denominació: Quitxalla.
Codi: 08049178.
Infants amb subvenció concedida: 80.
Subvenció setembre/desembre 2005:
20.720,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 35.280,00 eu-
ros.

Municipi: Monistrol de Montserrat.
Comarca: Bages.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 08021909.
Infants amb subvenció concedida: 37.
Subvenció setembre/desembre 2005:
9.583,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 16.317,00 eu-
ros.

Municipi: Navàs.
Comarca: Bages.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 08022288.
Infants amb subvenció concedida: 34.
Subvenció setembre/desembre 2005:
8.806,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 14.994,00 eu-
ros.

Municipi: Prats de Lluçanès.
Comarca: Osona.
Denominació: Presentació de la Mare de Déu.
Codi: 08050260.
Infants amb subvenció concedida: 36.
Subvenció setembre/desembre 2005:
9.324,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 15.876,00 eu-
ros.
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Municipi: Puig-reig.
Comarca: Berguedà.
Denominació: Anunciata.
Codi: 08023384.
Infants amb subvenció concedida: 25.
Subvenció setembre/desembre 2005:
6.475,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 11.025,00 eu-
ros.

Municipi: Sallent.
Comarca: Bages.
Denominació: Antònia Soler.
Codi: 08055701.
Infants amb subvenció concedida: 12.
Subvenció setembre/desembre 2005:
3.108,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 5.292,00 eu-
ros.

Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Els Timbals.
Codi: 08052438.
Infants amb subvenció concedida: 58.
Subvenció setembre/desembre 2005:
15.022,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 25.578,00 eu-
ros.

Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Jahibe.
Codi: 08050090.
Infants amb subvenció concedida: 53.
Subvenció setembre/desembre 2005:
13.727,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 23.373,00 eu-
ros.

Municipi: Sant Boi de Lluçanès.
Comarca: Osona.
Denominació: El Cargol.
Codi: 08053935.
Infants amb subvenció concedida: 10.
Subvenció setembre/desembre 2005:
2.590,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 4.410,00 eu-
ros.

Municipi: Sant Feliu de Codines.
Comarca: Vallès Oriental.
Denominació: El Follet.
Codi: 08058131.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2005:
19.166,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 32.634,00 eu-
ros.
Municipi: Sant Hipòlit de Voltregà.
Comarca: Osona.
Denominació: Mare Teresa Gallifa.
Codi: 08058544.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2005:
19.166,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 32.634,00 eu-
ros.

Municipi: Sant Julià de Vilatorta.
Comarca: Osona.
Denominació: El Roser.
Codi: 08026798.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Sant Pere de Ribes.
Comarca: Garraf.
Denominació: Massó.
Codi: 08027122.
Infants amb subvenció concedida: 61.
Subvenció setembre/desembre 2005:
15.799,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 26.901,00 eu-
ros.

Municipi: Sant Pere de Riudebitlles.
Comarca: Alt Penedès.
Denominació: Estel.
Codi: 08027161.
Infants amb subvenció concedida: 24.
Subvenció setembre/desembre 2005:
6.216,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 10.584,00 eu-
ros.

Municipi: Sant Sadurní d’Anoia.
Comarca: Alt Penedès.
Denominació: El Carme.
Codi: 08027353.
Infants amb subvenció concedida: 40.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.360,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 17.640,00 eu-
ros.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Cucafera.
Codi: 08058532.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sant Miquel.
Codi: 08051069.
Infants amb subvenció concedida: 58.
Subvenció setembre/desembre 2005:
15.022,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 25.578,00 eu-
ros.

Municipi: Súria.
Comarca: Bages.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 08029258.
Infants amb subvenció concedida: 36.
Subvenció setembre/desembre 2005:
9.324,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 15.876,00 eu-
ros.

Municipi: Tordera.
Comarca: Maresme.
Denominació: Àngel Custodio.
Codi: 08053996.
Infants amb subvenció concedida: 70.
Subvenció setembre/desembre 2005:
18.130,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 30.870,00 eu-
ros.

Municipi: Tordera.
Comarca: Maresme.
Denominació: Brianxa.
Codi: 08030479.
Infants amb subvenció concedida: 29.
Subvenció setembre/desembre 2005:
7.511,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 12.789,00 eu-
ros.

Municipi: Torelló.
Comarca: Osona.
Denominació: Blancaneus.
Codi: 08048800.
Infants amb subvenció concedida: 76.
Subvenció setembre/desembre 2005:
19.684,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 33.516,00 eu-
ros.

Municipi: Torelló.
Comarca: Osona.
Denominació: Rocaprevera.
Codi: 08030534.
Infants amb subvenció concedida: 15.
Subvenció setembre/desembre 2005:
3.885,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 6.615,00 eu-
ros.

Municipi: Torelló.
Comarca: Osona.
Denominació: Sagrats Cors.
Codi: 08030546.
Infants amb subvenció concedida: 30.
Subvenció setembre/desembre 2005:
7.770,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 13.230,00 eu-
ros.

Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
Denominació: Airinia.
Codi: 08051082.
Infants amb subvenció concedida: 51.
Subvenció setembre/desembre 2005:
13.209,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 22.491,00 eu-
ros.

Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
Denominació: Cucut.
Codi: 08056481.
Infants amb subvenció concedida: 89.
Subvenció setembre/desembre 2005:
23.051,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 39.249,00 eu-
ros.

Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
Denominació: El Meu Jardí.
Codi: 08051999.
Infants amb subvenció concedida: 43.
Subvenció setembre/desembre 2005:
11.137,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.963,00 eu-
ros.

Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
Denominació: El Ralet.
Codi: 08055580.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2005:
19.166,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 32.634,00 eu-
ros.

Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
Denominació: Santa Caterina de Siena.
Codi: 08030881.
Infants amb subvenció concedida: 61.
Subvenció setembre/desembre 2005:
15.799,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 26.901,00 eu-
ros.
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Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
Denominació: Serra de Santferm.
Codi: 08054678.
Infants amb subvenció concedida: 27.
Subvenció setembre/desembre 2005:
6.993,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 11.907,00 eu-
ros.

Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
Denominació: Vedruna.
Codi: 08048401.
Infants amb subvenció concedida: 167.
Subvenció setembre/desembre 2005:
43.253,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 73.647,00 eu-
ros.

Municipi: Vilafranca del Penedès.
Comarca: Alt Penedès.
Denominació: Sant Ramon de Penyafort.
Codi: 08031401.
Infants amb subvenció concedida: 36.
Subvenció setembre/desembre 2005:
9.324,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 15.876,00 eu-
ros.

Municipi: Vilassar de Mar.
Comarca: Maresme.
Denominació: Ralet-Ralet.
Codi: 08051975.
Infants amb subvenció concedida: 60.
Subvenció setembre/desembre 2005:
15.540,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 26.460,00 eu-
ros.

SERVEIS TERRITORIALS: GIRONA.

Municipi: Anglès.
Comarca: Selva.
Denominació: Vall dels Àngels.
Codi: 17000147.
Infants amb subvenció concedida: 15.
Subvenció setembre/desembre 2005:
3.885,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 6.615,00 euros.

Municipi: Arbúcies.
Comarca: Selva.
Denominació: Vedruna.
Codi: 17000184.
Infants amb subvenció concedida: 35.
Subvenció setembre/desembre 2005:
9.065,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 15.435,00 eu-
ros.

Municipi: Banyoles.
Comarca: Pla de l’Estany.
Denominació: Casa Nostra.
Codi: 17000299.
Infants amb subvenció concedida: 61.
Subvenció setembre/desembre 2005:
15.799,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 26.901,00 eu-
ros.

Municipi: Girona.
Comarca: Gironès.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 17001942.
Infants amb subvenció concedida: 16.
Subvenció setembre/desembre 2005:
4.144,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 7.056,00 euros.

Municipi: Girona.
Comarca: Gironès.
Denominació: Sol Solet.
Codi: 17006368.
Infants amb subvenció concedida: 35.
Subvenció setembre/desembre 2005:
9.065,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 15.435,00 eu-
ros.

Municipi: Girona.
Comarca: Gironès.
Denominació: Sol Solet-2.
Codi: 17001841.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: la Bisbal d’Empordà.
Comarca: Baix Empordà.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 17000421.
Infants amb subvenció concedida: 20.
Subvenció setembre/desembre 2005:
5.180,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 8.820,00 euros.

Municipi: Palamós.
Comarca: Baix Empordà.
Denominació: Kumbayà.
Codi: 17006630.
Infants amb subvenció concedida: 45.
Subvenció setembre/desembre 2005:
11.655,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 19.845,00 eu-
ros.

Municipi: Puigcerdà.
Comarca: Cerdanya.
Denominació: Vedruna.
Codi: 17002892.
Infants amb subvenció concedida: 51.
Subvenció setembre/desembre 2005:
13.209,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 22.491,00 eu-
ros.

Municipi: Ripoll.
Comarca: Ripollès.
Denominació: Daina.
Codi: 17006423.
Infants amb subvenció concedida: 28.
Subvenció setembre/desembre 2005:
7.252,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 12.348,00 eu-
ros.

Municipi: Ripoll.
Comarca: Ripollès.
Denominació: El Petit Avet.
Codi: 17006654.
Infants amb subvenció concedida: 73.
Subvenció setembre/desembre 2005:
18.907,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 32.193,00 eu-
ros.

Municipi: Ripoll.
Comarca: Ripollès.
Denominació: Vedruna.
Codi: 17003021.
Infants amb subvenció concedida: 38.
Subvenció setembre/desembre 2005:
9.842,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 16.758,00 eu-
ros.

Municipi: Roses.
Comarca: Alt Empordà.
Denominació: Empordà-San José.
Codi: 17003124.
Infants amb subvenció concedida: 56.
Subvenció setembre/desembre 2005:
14.504,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 24.696,00 eu-
ros.

Municipi: Sant Hilari Sacalm.
Comarca: Selva.
Denominació: Les Cent Fonts.
Codi: 17006642.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Santa Coloma de Farners.
Comarca: Selva.
Denominació: La Miraculosa.
Codi: 17006915.
Infants amb subvenció concedida: 41.

Infants amb sol·licitud denegada: 38.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.
CD: (3).

SERVEIS TERRITORIALS: LLEIDA.

Municipi: Agramunt.
Comarca: Urgell.
Denominació: Mare de Déu del Socós.
Codi: 25000080.
Infants amb subvenció concedida: 16.
Subvenció setembre/desembre 2005:
4.144,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 7.056,00 eu-
ros.

Municipi: Aitona.
Comarca: Segrià.
Denominació: Pare Palau.
Codi: 25000742.
Infants amb subvenció concedida: 19.
Subvenció setembre/desembre 2005:
4.921,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 8.379,00 eu-
ros.

Municipi: Balaguer.
Comarca: Noguera.
Denominació: Escola Pia de Balaguer.
Codi: 25000811.
Infants amb subvenció concedida: 33.
Subvenció setembre/desembre 2005:
8.547,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 14.553,00 eu-
ros.

Municipi: Balaguer.
Comarca: Noguera.
Denominació: Nostra Senyora del Carme.
Codi: 25000821.
Infants amb subvenció concedida: 66.
Subvenció setembre/desembre 2005:
17.094,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 29.106,00 eu-
ros.

Municipi: Bellpuig.
Comarca: Urgell.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 25001023.
Infants amb subvenció concedida: 41.
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Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Cervera.
Comarca: Segarra.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 25001308.
Infants amb subvenció concedida: 42.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.878,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.522,00 eu-
ros.

Municipi: Guissona.
Comarca: Segarra.
Denominació: Mare de Déu del Roser.
Codi: 25001771.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: la Seu d’Urgell.
Comarca: Alt Urgell.
Denominació: La Salle.
Codi: 25004152.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2005:
19.166,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 32.634,00 eu-
ros.

Municipi: les Borges Blanques.
Comarca: Garrigues.
Denominació: Mare de Déu de Montserrat.
Codi: 25001151.
Infants amb subvenció concedida: 45.
Subvenció setembre/desembre 2005:
11.655,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 19.845,00 eu-
ros.

Municipi: Linyola.
Comarca: Pla d’Urgell.
Denominació: CIPA.
Codi: 25007256.
Infants amb subvenció concedida: 24.
Subvenció setembre/desembre 2005:
6.216,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 10.584,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Cuca de Llum.
Codi: 25007396.
Infants amb subvenció concedida: 30.
Subvenció setembre/desembre 2005:
7.770,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 13.230,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: El Carme.
Codi: 25002374.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Episcopal-Mare de Déu de
l’Acadèmia.

Codi: 25002647.
Infants amb subvenció concedida: 82.
Subvenció setembre/desembre 2005:
21.238,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 36.162,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Grimm.
Codi: 25002301.
Infants amb subvenció concedida: 37.
Subvenció setembre/desembre 2005:
9.583,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 16.317,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: L’Anunciata.
Codi: 25002222.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: La Llar.
Codi: 25007335.
Infants amb subvenció concedida: 27.
Subvenció setembre/desembre 2005:
6.993,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 11.907,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: La Llar-2.
Codi: 25002830.
Infants amb subvenció concedida: 20.
Subvenció setembre/desembre 2005:
5.180,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 8.820,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Lestonnac-l’Ensenyança.
Codi: 25002350.
Infants amb subvenció concedida: 20.
Subvenció setembre/desembre 2005:
5.180,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 8.820,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Maristes Montserrat.
Codi: 25002313.
Infants amb subvenció concedida: 123.
Subvenció setembre/desembre 2005:
31.857,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 54.243,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Mater Salvatoris.
Codi: 25002489.
Infants amb subvenció concedida: 60.
Subvenció setembre/desembre 2005:
15.540,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 26.460,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.

Denominació: Mirasan.
Codi: 25005697.
Infants amb subvenció concedida: 39.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.101,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 17.199,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Nala.
Codi: 25007736.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Peter Pan.
Codi: 25007323.
Infants amb subvenció concedida: 31.
Subvenció setembre/desembre 2005:
8.029,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 13.671,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 25002431.
Infants amb subvenció concedida: 87.
Subvenció setembre/desembre 2005:
22.533,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 38.367,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Sant Jaume.
Codi: 25002623.
Infants amb subvenció concedida: 35.
Subvenció setembre/desembre 2005:
9.065,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 15.435,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Santa Anna.
Codi: 25002234.
Infants amb subvenció concedida: 69.
Subvenció setembre/desembre 2005:
17.871,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 30.429,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Vailet.
Codi: 25007347.
Infants amb subvenció concedida: 40.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.360,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 17.640,00 eu-
ros.

Municipi: Mollerussa.
Comarca: Pla d’Urgell.
Denominació: El Niu.
Codi: 25007268.
Infants amb subvenció concedida: 45.
Subvenció setembre/desembre 2005:
11.655,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 19.845,00 eu-
ros.

Municipi: Mollerussa.
Comarca: Pla d’Urgell.
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Denominació: L’Infant dos.
Codi: 25008443.
Infants amb subvenció concedida: 45.
Subvenció setembre/desembre 2005:
11.655,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 19.845,00 eu-
ros.

Municipi: Solsona.
Comarca: Solsonès.
Denominació: Parvum-Arrels.
Codi: 25004280.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2005:
19.166,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 32.634,00 eu-
ros.

Municipi: Tàrrega.
Comarca: Urgell.
Denominació: Sant Eloi.
Codi: 25007438.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Tàrrega.
Comarca: Urgell.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 25004486.
Infants amb subvenció concedida: 99.
Subvenció setembre/desembre 2005:
25.641,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 43.659,00 eu-
ros.

Municipi: Tremp.
Comarca: Pallars Jussà.
Denominació: Els Minairons.
Codi: 25007712.
Infants amb subvenció concedida: 30.
Subvenció setembre/desembre 2005:
7.770,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 13.230,00 eu-
ros.

SERVEIS TERRITORIALS: TARRAGONA.

Municipi: Cambrils.
Comarca: Baix Camp.
Denominació: La Cuca.
Codi: 43008262.
Infants amb subvenció concedida: 87.
Subvenció setembre/desembre 2005:
22.533,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 38.367,00 eu-
ros.

Municipi: Cambrils.
Comarca: Baix Camp.
Denominació: Tic-Tac.
Codi: 43007889.
Infants amb subvenció concedida: 53.
Subvenció setembre/desembre 2005:
13.727,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 23.373,00 eu-
ros.

Municipi: Cambrils.
Comarca: Baix Camp.
Denominació: Vicki.
Codi: 43008195.
Infants amb subvenció concedida: 158.
Subvenció setembre/desembre 2005:
40.922,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 69.678,00 eu-
ros.

Municipi: El Vendrell.
Comarca: Baix Penedès.
Denominació: Sagrat Cor.
Codi: 43004761.
Infants amb subvenció concedida: 40.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.360,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 17.640,00 eu-
ros.

Municipi: l’Espluga de Francolí.
Comarca: Conca de Barberà.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 43001048.
Infants amb subvenció concedida: 29.
Subvenció setembre/desembre 2005:
7.511,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 12.789,00 eu-
ros.

Municipi: la Selva del Camp.
Comarca: Baix Camp.
Denominació: Sant Rafael.
Codi: 43008316.
Infants amb subvenció concedida: 52.
Subvenció setembre/desembre 2005:
13.468,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 22.932,00 eu-
ros.

Municipi: Montblanc.
Comarca: Conca de Barberà.
Denominació: Mare de Déu de la Serra.
Codi: 43001577.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Montbrió del Camp.
Comarca: Baix Camp.
Denominació: Vedruna.
Codi: 43008161.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Reus.
Comarca: Baix Camp.
Denominació: Creu Roja.
Codi: 43008109.
Infants amb subvenció concedida: 68.
Subvenció setembre/desembre 2005:
17.612,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 29.988,00 eu-
ros.

Municipi: Reus.
Comarca: Baix Camp.
Denominació: El Roser.
Codi: 43006460.
Infants amb subvenció concedida: 156.
Subvenció setembre/desembre 2005:
40.404,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 68.796,00 eu-
ros.

Municipi: Reus.
Comarca: Baix Camp.
Denominació: Sant Jordi.
Codi: 43007907.
Infants amb subvenció concedida: 60.
Subvenció setembre/desembre 2005:
15.540,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 26.460,00 eu-
ros.

Municipi: Salou.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: Elisabeth.
Codi: 43004967.
Infants amb subvenció concedida: 33.
Subvenció setembre/desembre 2005:
8.547,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 14.553,00 eu-
ros.

Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: Bonavista.
Codi: 43009424.
Infants amb subvenció concedida: 75.
Subvenció setembre/desembre 2005:
19.425,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 33.075,00 eu-
ros.

Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: La Salle Torreforta.
Codi: 43003793.
Infants amb subvenció concedida: 33.
Subvenció setembre/desembre 2005:
8.547,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 14.553,00 eu-
ros.

Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: Mare de Déu de l’Esperança.
Codi: 43008237.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2005:
19.166,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 32.634,00 eu-
ros.

Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 43003495.
Infants amb subvenció concedida: 40.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.360,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 17.640,00 eu-
ros.

Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 43003549.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: Sant Domènec de Guzman.
Codi: 43003525.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Valls.
Comarca: Alt Camp.
Denominació: Claret.
Codi: 43004581.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.
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Municipi: Valls.
Comarca: Alt Camp.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 43004554.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Valls.
Comarca: Alt Camp.
Denominació: Creu Roja.
Codi: 43010682.
Infants amb subvenció concedida: 38.
Subvenció setembre/desembre 2005:
9.842,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 16.758,00 eu-
ros.

Municipi: Valls.
Comarca: Alt Camp.
Denominació: Mare de Déu del Lledó.
Codi: 43004591.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Vila-seca.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: L’Acluca.
Codi: 43008055.
Infants amb subvenció concedida: 61.
Subvenció setembre/desembre 2005:
15.799,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 26.901,00 eu-
ros.

Municipi: Vila-seca.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: La Formiga.
Codi: 43010426.
Infants amb subvenció concedida: 35.
Subvenció setembre/desembre 2005:
9.065,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 15.435,00 eu-
ros.

Municipi: Vila-seca.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: Pineda.
Codi: 43008158.
Infants amb subvenció concedida: 91.
Subvenció setembre/desembre 2005:
23.569,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 40.131,00 eu-
ros.

SERVEIS TERRITORIALS: TERRES DE L’EBRE.

Municipi: Batea.
Comarca: Terra Alta.
Denominació: Creu Roja.
Codi: 43008021.
Infants amb subvenció concedida: 20.
Subvenció setembre/desembre 2005:
5.180,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 8.820,00 euros.

Municipi: Móra d’Ebre.
Comarca: Ribera d’Ebre.
Denominació: Xicalla.
Codi: 43009254.
Infants amb subvenció concedida: 61.
Subvenció setembre/desembre 2005:
15.799,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 26.901,00 eu-
ros.

Municipi: Tortosa.
Comarca: Baix Ebre.
Denominació: Creu Roja.
Codi: 43009291.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2005:
19.166,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 32.634,00 eu-
ros.

Municipi: Tortosa.
Comarca: Baix Ebre.
Denominació: Mare Natura.
Codi: 43009266.
Infants amb subvenció concedida: 112.
Subvenció setembre/desembre 2005:
29.008,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 49.392,00 eu-
ros.

Municipi: Tortosa.
Comarca: Baix Ebre.
Denominació: Nuestra Señora de la Conso-
lación.
Codi: 43004311.
Infants amb subvenció concedida: 39.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.101,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 17.199,00 eu-
ros.

Municipi: Tortosa.
Comarca: Baix Ebre.
Denominació: Pitusa.
Codi: 43008730.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Tortosa.
Comarca: Baix Ebre.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 43004402.
Infants amb subvenció concedida: 53.
Subvenció setembre/desembre 2005:
13.727,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 23.373,00 eu-
ros.

Municipi: Tortosa.
Comarca: Baix Ebre.
Denominació: Teresià.
Codi: 43004372.
Infants amb subvenció concedida: 82.
Subvenció setembre/desembre 2005:
21.238,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 36.162,00 eu-
ros.

SERVEIS TERRITORIALS: VALLÈS OCCIDENTAL.

Municipi: Castellar del Vallès.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: El Coral.
Codi: 08055968.
Infants amb subvenció concedida: 59.
Subvenció setembre/desembre 2005:
15.281,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 26.019,00 eu-
ros.

Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Bambi.
Codi: 08050417.
Infants amb subvenció concedida: 25.

Subvenció setembre/desembre 2005:
6.475,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 11.025,00 eu-
ros.

Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Tàndem.
Codi: 08055737.
Infants amb subvenció concedida: 102.
Subvenció setembre/desembre 2005:
26.418,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 44.982,00 eu-
ros.

Municipi: Matadepera.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Els Pinetons.
Codi: 08058921.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2005:
19.166,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 32.634,00 eu-
ros.

Municipi: Matadepera.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Sagrada Familia.
Codi: 08054681.
Infants amb subvenció concedida: 147.
Subvenció setembre/desembre 2005:
38.073,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 64.827,00 eu-
ros.

Municipi: Montcada i Reixac.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: La Salle Montcada.
Codi: 08021740.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Montcada i Reixac.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Les Tres Bessones.
Codi: 08057205.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Montcada i Reixac.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Montcada i Reixac I.
Codi: 08049087.
Infants amb subvenció concedida: 48.
Subvenció setembre/desembre 2005:
12.432,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 21.168,00 eu-
ros.

Municipi: Montcada i Reixac.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Montcada i Reixac II.
Codi: 08049099.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Sabadell.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: L’Heura.
Codi: 08048186.
Infants amb subvenció concedida: 36.
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Infant amb sol·licitud denegada: 11.
Subvenció setembre/desembre 2005:
9.324,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 15.876,00 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Sabadell.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Mare de Déu del Pilar.
Codi: 08048502.
Infants amb subvenció concedida: 84.
Subvenció setembre/desembre 2005:
21.756,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 37.044,00 eu-
ros.

Municipi: Sabadell.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Mare del Diví Pastor.
Codi: 08024686.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

Municipi: Sabadell.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Nou Despertar.
Codi: 08052050.
Infants amb subvenció concedida: 50.
Subvenció setembre/desembre 2005:
12.950,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 22.050,00 eu-
ros.

Municipi: Sabadell.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Torre Verda.
Codi: 08050533.
Infants amb subvenció concedida: 35.
Infants amb sol·licitud denegada: 6.
Subvenció setembre/desembre 2005:
9.065,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 15.435,00 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Mare de Déu de Montserrat.
Codi: 08048939.
Infants amb subvenció concedida: 67.
Subvenció setembre/desembre 2005:
17.353,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 29.547,00 eu-
ros.

Municipi: Sentmenat.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Nuestra Señora del Pilar.
Codi: 08029003.
Infants amb subvenció concedida: 36.
Subvenció setembre/desembre 2005:
9.324,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 15.876,00 eu-
ros.

Municipi: Terrassa.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Eina.
Codi: 08054721.
Infants amb subvenció concedida: 53.
Infants amb sol·licitud denegada: 1.
Subvenció setembre/desembre 2005:
13.727,00 euros.

Subvenció gener/agost 2006: 23.373,00 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Terrassa.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Grimm.
Codi: 08050557.
Infants amb subvenció concedida: 87.
Subvenció setembre/desembre 2005:
22.533,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 38.367,00 eu-
ros.

Municipi: Terrassa.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Plançons.
Codi: 08053959.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2005:
10.619,00 euros.
Subvenció gener/agost 2006: 18.081,00 eu-
ros.

ANNEX 2

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I (CIUTAT).

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Stel·la.
Codi: 08004183.
CD: (2).

SERVEIS TERRITORIALS: GIRONA.

Municipi: Figueres.
Comarca: Alt Empordà.
Denominació: Ramon Reig.
Codi: 17006617.
CD: (2).

SERVEIS TERRITORIALS: LLEIDA.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Arabell.
Codi: 25005703.
CD: (2).

SERVEIS TERRITORIALS: VALLÈS OCCIDENTAL.

Municipi: Sabadell.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Hogar Infantil Can Puiggener.
Codi: 08064726.
CD: (1).

(05.349.117)

RESOLUCIÓ EDC/3676/2005, de 22 de
desembre, per la qual es resol el concurs
públic per a la concessió de subvencions als
centres docents privats concertats, per al
suport a l’acollida i a l’aprenentatge de la llen-
gua catalana destinat a l’alumnat estranger de
nova incorporació al sistema educatiu.

Per Ordre EDC/371/2005, de 25 de juliol,
es va convocar concurs públic per a la con-
cessió de subvencions als centres docents
privats concertats, per al suport a l’acollida
i a l’aprenentatge de la llengua catalana
destinat a l’alumnat estranger de nova in-
corporació al sistema educatiu (DOGC núm.
4457, de 29.8.2005).

D’acord amb l’article 4 d’aquesta Ordre,
la consellera d’Educació emetrà la resolu-
ció per la qual es fa pública la concessió de

les subvencions, la qual es publicarà al Di-
ari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Un cop examinades les sol·licituds pre-
sentades pels centres, i a proposta de la
Direcció General de Centres Educatius,

Resolc:

—1 Atorgar les subvencions als centres
docents que consten a l’annex d’aquesta
Resolució, per als alumnes i pels imports
que s’hi detallen.

—2 Modificar l’import màxim fixat a l’Or-
dre EDC/371/2005, de 25 de juliol, atès que
tal com estableix l’article 3 de l’esmentada
Ordre s’han rebut més sol·licituds que les
inicialment previstes.

Aquesta Resolució suposa una despesa
total d’1.530.000,00 euros, dels quals
255.000,00 s’imputen al pressupost de l’any
2005, en concepte de bestreta i van a càr-
rec de l’aplicació EN04 D/480131200/3135.
L’import corresponent al període gener-juny
de 2006 és d’1.275.000,00 euros i serà a
càrrec de la corresponent partida del pres-
supost de 2006, condicionat a l’aprovació
dels pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per a l’any 2006.

—3 D’acord amb el que disposa la base 6
de l’annex de l’Ordre EDC/371/2005, de 25
de juliol, de convocatòria de subvencions, la
tramitació del pagament de la bestreta, equi-
valent a una sisena part de la subvenció,
s’efectuarà un cop s’atorggui aquesta i la resta
de la subvenció es tramitarà un cop es pre-
senti la justificació de tot l’import atorgat,
segons estableix la base 5 de l’annex indicat.

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, 22 de desembre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Causes de denegació (CD)
(1): D’acord amb la base 3 de la convo-

catòria, atès que el centre ja disposa, per
una resolució del director general de Cen-
tres Educatius, de professorat addicional a
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pagament delegat per donar suport a l’alum-
nat estranger de nova incorporació al siste-
ma educatiu, l’import màxim de la subven-
ció és de 7.200,00 euros.

(2): L’alumnat escolaritzat a l’educació in-
fantil no està inclòs a la convocatòria.

(3): D’acord amb la base 3 de la convo-
catòria, el nombre d’alumnes estrangers no
és suficient per atorgar la subvenció sol·li-
citada.

SERVEIS TERRITORIALS: BAIX LLOBREGAT-
ANOIA.

Municipi: Cornellà de Llobregat.
Denominació: Sant Antoni Maria Claret.
Codi: 08016501.
Subvenció setembre/desembre 2005:
2.400,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 12.000,00 euros.

Municipi: Igualada.
Denominació: Anoia.
Codi: 08056432.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Igualada.
Denominació: Escola Pia d’Igualada.
Codi: 08019502.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Igualada.
Denominació: Jesús Maria.
Codi: 08019514.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Igualada.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 08019575.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Denominació: Joan Bardina.
Codi: 08025484.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I
(CIUTAT).

Municipi: Barcelona.
Denominació: Amor de Dios.
Codi: 08008531.
Subvenció setembre/desembre 2005:
3.600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 18.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Anna Ravell.
Codi: 08003361.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Calassanci.
Codi: 08003117.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Cor de Maria-Sabastida.
Codi: 08008361.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Escola Pia Sant Antoni.
Codi: 08005746.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.800,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 9.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Escuela de FP Oscus.
Codi: 08014255.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Immaculada Concepció.
Codi: 08010171.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.800,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 9.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: IPSE.
Codi: 08005761.
Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Josep Tous.
Codi: 08006143.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: La Salle Gràcia.
Codi: 08007032.
Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Laboure.
Codi: 08005643.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Lloret.
Codi: 08006477.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Mare de Déu de la Mercè.
Codi: 08008279.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.800,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 9.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Mare de Déu del Roser.
Codi: 08005801.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Maria Auxiliadora.
Codi: 08003592.
Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Marillac.
Codi: 08005485.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.
Subvenció denegada: 21.600,00 euros.
CD: (1).

Municipi: Barcelona.
Denominació: Maristes Sants-les Corts.
Codi: 08006532.
Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Nuestra Señora del Rosario.
Codi: 08005436.
Subvenció setembre/desembre 2005:
2.400,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 12.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08009685.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.
Subvenció denegada: 14.400,00 euros.
CD: (1).

Municipi: Barcelona.
Denominació: Sagrado Corazón.
Codi: 08009156.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Salesià de Sant Josep.
Codi: 08003543.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: San Francisco Javier.
Codi: 08005151.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Sant Felip Neri.
Codi: 08003294.
Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Sant Francesc d’Assís.
Codi: 08005965.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 08006970.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Sant Miquel.
Codi: 08009636.
Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.
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Municipi: Barcelona.
Denominació: Sant Pere Claver.
Codi: 08003671.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Sant Ramon Nonat-Sagrat
Cor.
Codi: 08009466.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.800,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 9.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Santa Dorotea.
Codi: 08004778.
Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Urgell.
Codi: 08036469.
Subvenció setembre/desembre 2005:
4.800,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 24.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Vedruna Àngels.
Codi: 08005618.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA II
(COMARQUES).

Municipi: Arenys de Mar.
Denominació: La Presentació.
Codi: 08000131.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.800,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 9.000,00 euros.
Subvenció denegada: 7.200,00 euros.
CD: (2).

Municipi: Badalona.
Denominació: Badalonès.
Codi: 08000761.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Badalona.
Denominació: Betsaida.
Codi: 08000906.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Badalona.
Denominació: Boix.
Codi: 08001029.
Subvenció setembre/desembre 2005:
2.400,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 12.000,00 euros.

Municipi: Badalona.
Denominació: Cultural.
Codi: 08000864.
Subvenció setembre/desembre 2005:
2.400,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 12.000,00 euros.

Municipi: Badalona.
Denominació: Jesús Maria.
Codi: 08000827.

Subvenció setembre/desembre 2005:
3.600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 18.000,00 euros.

Municipi: Badalona.
Denominació: Laietània.
Codi: 08001297.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Badalona.
Denominació: Lestonnac.
Codi: 08001145.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.
Subvenció denegada: 36.000,00 euros.
CD: (1).

Municipi: Badalona.
Denominació: Mare de Déu de l’Assumpció.
Codi: 08001108.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.800,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 9.000,00 euros.

Municipi: Badalona.
Denominació: Mare de Déu de l’Esperança.
Codi: 08000921.
Subvenció setembre/desembre 2005:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 15.000,00 euros.

Municipi: Badalona.
Denominació: Mare de Déu de la Mercè.
Codi: 08001285.
Subvenció setembre/desembre 2005:
2.400,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 12.000,00 euros.

Municipi: Badalona.
Denominació: Maria Ward.
Codi: 08001066.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.
Subvenció denegada: 3.600,00 euros.
CD: (2).

Municipi: Badalona.
Denominació: Maristes Champagnat.
Codi: 08000700.
Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.

Municipi: Badalona.
Denominació: Sant Andreu.
Codi: 08000517.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.800,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 9.000,00 euros.

Municipi: Badalona.
Denominació: Sant Domènec Savio.
Codi: 08000499.
Subvenció setembre/desembre 2005:
2.400,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 12.000,00 euros.

Municipi: Badalona.
Denominació: Santíssima Trinitat.
Codi: 08001170.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Calella.
Denominació: Escola Pia de Calella.
Codi: 08015120.

Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.

Municipi: Calella.
Denominació: Lestonnac.
Codi: 08015132.
Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.

Municipi: Gironella.
Denominació: Anunciata.
Codi: 08017657.
Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.

Municipi: Granollers.
Denominació: Cervetó.
Codi: 08017773.
Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.

Municipi: Granollers.
Denominació: Escola Pia de Granollers.
Codi: 08017785.
Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Alegre.
Codi: 08018340.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.
Subvenció denegada: 7.200,00 euros.
CD: (1).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Balaguer.
Codi: 08018777.
Subvenció setembre/desembre 2005:
2.400,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 12.000,00 euros.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Casal dels Àngels.
Codi: 08018352.
Subvenció setembre/desembre 2005:
2.400,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 12.000,00 euros.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Joan XXIII.
Codi: 08018871.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: La Florida.
Codi: 08018376.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.
Subvenció denegada: 14.400,00 euros.
CD: (1).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Lope de Vega.
Codi: 08018273.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: San Jaime.
Codi: 08019150.
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Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Sanfeliu.
Codi: 08018455.
Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Sant Gervasi.
Codi: 08018391.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Sant Jaume de la FEP.
Codi: 08019009.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Sant Josep Obrer.
Codi: 08018601.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.800,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 9.000,00 euros.
Subvenció denegada: 7.200,00 euros.
CD: (3).

Municipi: la Llagosta.
Denominació: Gilpe.
Codi: 08019733.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Manlleu.
Denominació: Casals-Gràcia.
Codi: 08039215.
Subvenció setembre/desembre 2005:
2.400,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 12.000,00 euros.

Municipi: Manlleu.
Denominació: El Carme-Vedruna.
Codi: 08019976.
Subvenció setembre/desembre 2005:
2.400,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 12.000,00 euros.

Municipi: Manlleu.
Denominació: La Salle Manlleu.
Codi: 08019952.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Manresa.
Denominació: Joviat.
Codi: 08020036.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Manresa.
Denominació: L’Ave Maria.
Codi: 08020267.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Manresa.
Denominació: Oms i de Prat.
Codi: 08020085.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.

Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.
Subvenció denegada: 7.200,00 euros.
CD: (1).

Municipi: Manresa.
Denominació: Santa Rosa de Lima.
Codi: 08020140.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Mataró.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 08021119.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.
Subvenció denegada: 7.200,00 euros.
CD: (1).

Municipi: Mataró.
Denominació: Gem.
Codi: 08021168.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Mataró.
Denominació: Sant Antoni de Pàdua.
Codi: 08021089.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Mataró.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 08021181.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Mataró.
Denominació: Sol-Ixent.
Codi: 08035374.
Subvenció setembre/desembre 2005:
4.800,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 24.000,00 euros.

Municipi: Moià.
Denominació: Escola Pia de Moià.
Codi: 08022100.
Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.

Municipi: Mollet del Vallès.
Denominació: Anselm Clavé.
Codi: 08021521.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Mollet del Vallès.
Denominació: Lestonnac.
Codi: 08021508.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.800,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 9.000,00 euros.

Municipi: Premià de Mar.
Denominació: La Salle.
Codi: 08023256.
Subvenció setembre/desembre 2005:
2.400,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 12.000,00 euros.

Municipi: Sant Celoni.
Denominació: La Salle Sant Celoni.
Codi: 08025745.

Subvenció setembre/desembre 2005:
1.800,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 9.000,00 euros.

Municipi: Sant Hipòlit de Voltregà.
Denominació: Sagrats Cors.
Codi: 08026543.
Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.

Municipi: Sant Sadurní d’Anoia.
Denominació: El Carme.
Codi: 08027353.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Sant Vicenç de Castellet.
Denominació: Mare de Déu del Roser.
Codi: 08028552.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Denominació: Manent Rambla.
Codi: 08027766.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Denominació: Sagrat Cor.
Codi: 08027729.
Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.
Subvenció denegada: 3.600,00 euros.
CD: (2).

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Denominació: Verge de les Neus.
Codi: 08027560.
Subvenció setembre/desembre 2005:
3.600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 18.000,00 euros.

Municipi: Santpedor.
Denominació: Llissach.
Codi: 08025061.
Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.

Municipi: Tordera.
Denominació: Brianxa.
Codi: 08030479.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Tordera.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 08030509.
Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.

Municipi: Torelló.
Denominació: Rocaprevera.
Codi: 08030534.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.
Subvenció denegada: 3.600,00 euros.
CD: (1).

Municipi: Torelló.
Denominació: Sagrats Cors.
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Codi: 08030546.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.800,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 9.000,00 euros.

Municipi: Vic.
Denominació: Escorial.
Codi: 08030947.
Subvenció setembre/desembre 2005:
3.600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 18.000,00 euros.

Municipi: Vic.
Denominació: Pare Coll.
Codi: 08030960.
Subvenció setembre/desembre 2005:
3.600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 18.000,00 euros.

Municipi: Vic.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 08030911.
Subvenció setembre/desembre 2005:
4.800,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 24.000,00 euros.

Municipi: Vic.
Denominació: Sant Miquel dels Sants.
Codi: 08030959.
Subvenció setembre/desembre 2005:
2.400,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 12.000,00 euros.

Municipi: Vic.
Denominació: Santa Caterina de Siena.
Codi: 08030881.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Vilafranca del Penedès.
Denominació: El Carme.
Codi: 08031381.
Subvenció setembre/desembre 2005:
2.400,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 12.000,00 euros.

Municipi: Vilafranca del Penedès.
Denominació: Montagut.
Codi: 08031356.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Vilafranca del Penedès.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 08031371.
Subvenció setembre/desembre 2005:
2.400,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 12.000,00 euros.

Municipi: Vilafranca del Penedès.
Denominació: Sant Ramon de Penyafort.
Codi: 08031401.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.800,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 9.000,00 euros.

Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Denominació: Divina Providència.
Codi: 08031599.
Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.

Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Denominació: Santa Teresa de Jesús.
Codi: 08031502.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: GIRONA.

Municipi: Arbúcies.
Denominació: Vedruna.
Codi: 17000184.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Banyoles.
Denominació: Casa Nostra.
Codi: 17000299.
Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.

Municipi: Blanes.
Denominació: Santa Maria.
Codi: 17000512.
Subvenció setembre/desembre 2005: 0,00
euros.
Subvenció gener/juny 2006: 0,00 euros.
Subvenció denegada: 3.600,00 euros.
CD: (2) i (3).

Municipi: Figueres.
Denominació: La Salle.
Codi: 17001191.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.800,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 9.000,00 euros.
Subvenció denegada: 3.600,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Figueres.
Denominació: Paula Montal.
Codi: 17001206.
Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.
Subvenció denegada: 3.600,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Girona.
Denominació: Doctor Masmitjà.
Codi: 17001541.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Girona.
Denominació: Maristes Girona.
Codi: 17001589.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Girona.
Denominació: Pare Coll.
Codi: 17001565.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Girona.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 17001942.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: la Bisbal d’Empordà.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 17000421.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Llagostera.
Denominació: Nuestra Señora del Carmen.

Codi: 17002041.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Olot.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 17002417.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.800,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 9.000,00 euros.

Municipi: Olot.
Denominació: Escola Pia d’Olot.
Codi: 17002341.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.
Subvenció denegada: 7.200,00 euros.
CD: (1).

Municipi: Olot.
Denominació: Petit Plançó.
Codi: 17002405.
Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.

Municipi: Palafrugell.
Denominació: Prats de la Carrera.
Codi: 17002508.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Palafrugell.
Denominació: Sant Jordi.
Codi: 17002521.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Palafrugell.
Denominació: Vedruna.
Codi: 17002511.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Salt.
Denominació: Vilagran.
Codi: 17003185.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Sant Feliu de Guíxols.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 17003288.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Sant Hilari Sacalm.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 17003446.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.800,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 9.000,00 euros.

Municipi: Santa Coloma de Farners.
Denominació: La Salle.
Codi: 17003653.
Subvenció setembre/desembre 2005:
2.400,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 12.000,00 euros.
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SERVEIS TERRITORIALS: LLEIDA.

Municipi: Agramunt.
Denominació: Mare de Déu del Socós.
Codi: 25000080.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Balaguer.
Denominació: Escola Pia de Balaguer.
Codi: 25000811.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Balaguer.
Denominació: Nostra Senyora del Carme.
Codi: 25000821.
Subvenció setembre/desembre 2005:
3.600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 18.000,00 euros.

Municipi: la Seu d’Urgell.
Denominació: La Salle.
Codi: 25004152.
Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.

Municipi: les Borges Blanques.
Denominació: Mare de Déu de Montserrat.
Codi: 25001151.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Lleida.
Denominació: Episcopal-Mare de Déu de
l’Acadèmia.
Codi: 25002647.
Subvenció setembre/desembre 2005:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 15.000,00 euros.

Municipi: Lleida.
Denominació: L’Anunciata.
Codi: 25002222.
Subvenció setembre/desembre 2005:
2.400,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 12.000,00 euros.

Municipi: Lleida.
Denominació: Maristes Montserrat.
Codi: 25002313.
Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.

Municipi: Lleida.
Denominació: Mirasan.
Codi: 25005697.
Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.

Municipi: Lleida.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 25002431.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Lleida.
Denominació: Sant Jaume.
Codi: 25002623.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Lleida.
Denominació: Santa Anna.

Codi: 25002234.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.800,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 9.000,00 euros.

Municipi: Mollerussa.
Denominació: La Salle.
Codi: 25003184.
Subvenció setembre/desembre 2005:
2.400,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 12.000,00 euros.

Municipi: Solsona.
Denominació: Arrels I.
Codi: 25004279.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Solsona.
Denominació: Arrels II.
Codi: 25004309.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Tàrrega.
Denominació: Escola Pia de Tàrrega.
Codi: 25004474.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.
Subvenció denegada: 7.200,00 euros.
CD: (1).

Municipi: Tàrrega.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 25004486.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.
Subvenció denegada: 14.400,00 euros.
CD: (1).

Municipi: Tremp.
Denominació: María Inmaculada.
Codi: 25004802.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.800,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 9.000,00 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: TARRAGONA.

Municipi: El Vendrell.
Denominació: Sagrat Cor.
Codi: 43004761.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.800,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 9.000,00 euros.

Municipi: Reus.
Denominació: La Presentació.
Codi: 43002338.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.
Subvenció denegada: 7.200,00 euros.
CD: (1).

Municipi: Reus.
Denominació: La Salle.
Codi: 43002417.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Reus.
Denominació: Maria Cortina.
Codi: 43002375.
Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.

Municipi: Santa Coloma de Queralt.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 43003021.
Subvenció setembre/desembre 2005: 0,00
euros.
Subvenció gener/juny 2006: 0,00 euros.
Subvenció denegada: 3.600,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Tarragona.
Denominació: Joan XXIII.
Codi: 43003151.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.
Subvenció denegada: 3.600,00 euros.
CD: (1).

Municipi: Tarragona.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 43003495.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Tarragona.
Denominació: Sant Domènec de Guzman.
Codi: 43003525.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Valls.
Denominació: Mare de Déu del Lledó.
Codi: 43004591.
Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: LES TERRES DE
L’EBRE.

Municipi: Tortosa.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 43004402.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.800,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 9.000,00 euros.

Municipi: Tortosa.
Denominació: Teresià.
Codi: 43004372.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: VALLÈS
OCCIDENTAL.

Municipi: Rubí.
Denominació: Nuestra Señora de Montserrat.
Codi: 08023761.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Sabadell.
Denominació: Escolàpies-Sant Josep de
Calasanç.
Codi: 08024613.
Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.

Municipi: Sabadell.
Denominació: Mare del Diví Pastor.
Codi: 08024686.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.800,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 9.000,00 euros.
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Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Denominació: El Pinar de Nuestra Señora.
Codi: 08026075.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.800,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 9.000,00 euros.
Subvenció denegada: 3.600,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08028485.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.
Subvenció denegada: 3.600,00 euros.
CD: (2).

Municipi: Terrassa.
Denominació: Andersen Galdós.
Codi: 08029908.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Cingle.
Codi: 08032075.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Delta.
Codi: 08029556.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: El Cim.
Codi: 08029660.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.800,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 9.000,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Joaquina de Vedruna.
Codi: 08029611.
Subvenció setembre/desembre 2005:
2.400,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 12.000,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Maria Auxiliadora.
Codi: 08029775.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Martí.
Codi: 08029751.
Subvenció setembre/desembre 2005:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 15.000,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Ramon Pont.
Codi: 08030091.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Sant Domènec Savio.
Codi: 08029763.
Subvenció setembre/desembre 2005:
600,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 3.000,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Santa Teresa de Jesús.
Codi: 08029805.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Vedruna.
Codi: 08030111.
Subvenció setembre/desembre 2005:
1.200,00 euros.
Subvenció gener/juny 2006: 6.000,00 euros.

(05.328.008)

RESOLUCIÓ EDC/3677/2005, de 30 de
desembre, per la qual es prorroguen per un
període d’un any els concerts educatius de
centres docents privats actualment vigents
i es fan públics els models de documents
administratius per a la seva formalització.

Per les Resolucions ENS/696/2002, de 27
de març, i ENS/1417/2002, de 14 de maig,
es van aprovar les renovacions dels concerts
educatius dels centres docents privats per
als nivells obligatoris i per al segon cicle
d’educació infantil, i per al batxillerat, respec-
tivament, per un període de quatre anys a
comptar de l’inici del curs escolar 2002-2003.

D’acord amb el que disposa l’article 35
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, procediria dur a terme
la renovació dels concerts educatius dels
nivells esmentats per un període de quatre
anys a comptar de l’inici del curs 2006-
2007, i els centres que desitgessin renovar
els seus concerts educatius haurien de pre-
sentar les corresponents sol·licituds durant
el mes de gener de 2006.

La disposició transitòria divuitena del Pro-
jecte de llei orgànica d’educació, en tràmit,
preveu que les administracions educatives
podran acordar la pròrroga de fins a dos anys
del període general de concertació educati-
va per adaptar la seva normativa sobre con-
certs educatius a les disposicions de la llei.

Atès l’avançat estat de tramitació d’aquest
Projecte, aprovat pel Ple del Congrés dels
Diputats el 15 de desembre de 2005, el De-
partament d’Educació considera convenient
prorrogar ara els concerts educatius vigents
per tal d’evitar que els centres es vegin obli-
gats a dur a terme tots els tràmits derivats
de la seva renovació, que resultarien inne-
cessaris quan es produís l’efectivitat de la
pròrroga esmentada, i poder donar compli-
ment als terminis legalment establerts, for-
malitzant els corresponents instruments de
pròrroga dels concerts, per a la seva plena
efectivitat a l’inici del curs 2006-2007, de
manera que es garanteixi la adequada pres-
tació del servei públic d’educació.

En conseqüència, i a proposta de la Di-
recció General de Centres Educatius,

Resolc:

—1 Prorrogar per un període d’un any els
concerts educatius vigents, corresponents

als nivells obligatoris i al segon cicle d’edu-
cació infantil dels centres privats.

—2 Prorrogar per un període d’un any els
concerts educatius vigents, corresponents
al nivell de batxillerat dels centres privats.

—3 D’acord amb el que disposa el Decret
56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius, els centres que desitgin modifi-
car els concerts ho sol·licitaran als serveis
territorials del Departament d’Educació
durant el mes de gener de 2006.

—4 La pròrroga dels concerts educatius
es formalitzarà d’acord amb el model nor-
malitzat que consta a l’annex 1 d’aquesta
Resolució.

—5 La pròrroga i modificació dels concerts
educatius es formalitzarà d’acord amb el
model normalitzat que consta a l’annex 2
d’aquesta Resolució.

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, 30 de desembre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX 1

Model de document administratiu per a la
formalització de l’instrument de pròrroga de
concerts educatius.

(Localitat i data)

Reunits:

Pel Departament d’Educació:
El senyor/La senyora (nom i cognoms), di-

rector/a dels Serveis Territorials a (zona), en
ús de les atribucions que li confereix l’arti-
cle 11 del Decret 56/1993, de 23 de febrer,
sobre concerts educatius,

Pel centre educatiu (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 figuren a la clàusula 1,

Exposen:

El titular del centre i el Departament
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d’Educació han acordat prorrogar el con-
cert subscrit en (data) i en conseqüència ho
formalitzen d’acord amb les clàusules se-
güents:

—1 Es prorroga per un any el concert edu-
catiu subscrit en (data) pel centre educatiu
(denominació), que té el codi (núm.), ubicat
a ( l loc). Durant el període de vigència
d’aquesta pròrroga estaran concertades i en
funcionament les unitats següents: (s’utilit-
zarà el desglossament previst en els docu-
ments dels concerts educatius per als dife-
rents nivells i etapes, segons convingui).

—2 Aquesta pròrroga, durant el seu perí-
ode de vigència, no altera el contingut de la
resta de pactes inclosos en el concert edu-
catiu de referència, i alhora en confirma el
contingut.

—3 L’efectivitat d’aquesta pròrroga que-
da supeditada a l’entrada en vigor del rè-
gim de transitorietat previst a la Llei orgàni-
ca d’educació.

I perquè així consti, en prova de confor-
mitat i acceptació, se signa per triplicat
aquest instrument de pròrroga, a la localitat
i en la data indicada al començament:

Pel Departament d’Educació, el/la direc-
tor/a dels Serveis Territorials a (zona).

Pel centre educatiu (especifiqueu-ho).

ANNEX 2

Model de document administratiu per a la
formalització de l’instrument de pròrroga i
modificació de concerts educatius.

(Localitat i data)

Reunits:

Pel Departament d’Educació:
El senyor/La senyora (nom i cognoms), di-

rector/a dels Serveis Territorials a (zona), en
ús de les atribucions que li confereix l’arti-
cle 11 del Decret 56/1993, de 23 de febrer,
sobre concerts educatius,

Pel centre educatiu (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 figuren a la clàusula 1,

Exposen:

El titular del centre i el Departament d’Edu-
cació han acordat prorrogar el concert subs-
crit en (data) i d’altra banda per la Resolució
(data) s’ha aprovat la modificació del con-
cert educatiu subscrit pel centre esmentat;
en conseqüència n’acorden la formalització
conforme a les clàusules següents:

—1 Es prorroga per un any el concert edu-
catiu subscrit en (data) pel centre educatiu
(denominació), que té el codi (núm.), ubicat
a (lloc).

—2 Es modifica l’annex 1 del concert edu-
catiu subscrit en (data) pel centre educatiu
(denominació), que té el codi (núm.), ubicat
a (lloc), en el sentit d’establir les següents
unitats concertades: (s’utilitzarà el desglos-
sament previst en els documents dels con-
certs educatius per als diferents nivells i
etapes, segons convingui).

—3 Aquesta pròrroga i modificació, durant
el seu període de vigència, no altera el con-
tingut de la resta de pactes inclosos en el
concert educatiu de referència, i alhora en
confirma el contingut.

—4 L’efectivitat d’aquesta pròrroga que-
da supeditada a l’entrada en vigor del rè-
gim de transitorietat previst a la Llei orgàni-
ca d’educació.

I perquè així consti, en prova de confor-
mitat i acceptació, se signa per triplicat
aquest instrument de pròrroga, a la localitat
i en la data indicada al començament:

Pel Departament d’Educació, el/la direc-
tor/a dels Serveis Territorials a (zona).

Pel centre educatiu (especifiqueu-ho).

(05.357.147)

EDICTE de 12 de desembre de 2005, pel
qual es notifica l’inici d’ofici de l’expedient
de cessament d’activitats de la llar d’infants
Gavina, de Barcelona, amb número de codi
08049521.

En l’expedient de cessament d’activitats
de la llar d’infants Gavina, de Barcelona, es
va intentar notificar, en dates 9 de novem-
bre de 2005 i 21 de novembre de 2005,
l’inici de l’expedient i el tràmit de vista i
audiència al titular, Gemina Mestres Calden-
tey, al domicili del c. Maladeta, 90, de
Barcelona. El servei de correus va retornar
les notificacions esmentades en dates 14 de
novembre de 2005 i 25 de novembre de
2005, respectivament.

En conseqüència, de conformitat amb el
que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú es notifica a Gemina
Mestres Caldentey l’inici d’ofici de l’expedi-
ent de cessament d’activitats de la llar d’in-
fants Gavina, de Barcelona.

I als efectes de donar compliment al trà-
mit de vista i audiència, d’acord amb l’arti-
cle 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, l’expedient és a disposició de la
persona interessada a les dependències
dels Serveis Territorials a Barcelona I (ciu-
tat) (av. Paral·lel, 71, 1a planta, 08004
Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 13
hores, perquè pugui al·legar i presentar els
documents i justificacions que consideri
oportuns, en el termini de quinze dies hà-
bils a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC, amb la prevenció
que un cop transcorregut el termini esmen-
tat, l’expedient seguirà la seva tramitació.

Barcelona, 12 de desembre de 2005

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

(05.333.122)

EDICTE de 12 de desembre de 2005, pel
qual es notifica l’inici d’ofici de l’expedient
de cessament d’activitats de la llar d’infants
Barrufet Blau, de Barcelona, amb número
de codi 08050740.

En l’expedient de cessament d’activitats
de la l lar  d’ infants Barrufet  Blau,  de
Barcelona, es va intentar notificar, en dates
9 de novembre de 2005 i 18 de novembre
de 2005, l’inici de l’expedient i el tràmit de
vista i audiència al titular, Irene Espinach
Badia, al domicili del c. Còrsega, 666, de
Barcelona. El servei de correus va retornar
les notificacions esmentades en dates 14 de
novembre de 2005 i 25 de novembre de
2005, respectivament.

En conseqüència, de conformitat amb el
que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, es notifica a Irene Es-
pinach Badia l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats de la llar d’infants
Barrufet Blau, de Barcelona.

I als efectes de donar compliment al trà-
mit de vista i audiència, d’acord amb l’arti-
cle 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, l’expedient és a disposició de la
persona interessada a les dependències
dels Serveis Territorials a Barcelona I (ciu-
tat) (av. Paral·lel, 71, 1a planta, 08004
Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 13
hores, perquè pugui al·legar i presentar els
documents i justificacions que consideri
oportuns, en el termini de quinze dies hà-
bils a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, amb la prevenció que
un cop transcorregut el termini esmentat,
l’expedient seguirà la seva tramitació.

Barcelona, 12 de desembre de 2005

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

(05.333.123)

EDICTE de 12 de desembre de 2005, pel
qual es notifica l’inici d’ofici de l’expedient
de cessament d’activitats de la llar d’infants
Kindy, de Barcelona, amb número de codi
08049579.

En l’expedient de cessament d’activitats
de la llar d’infants Kindy, de Barcelona, es
va intentar notificar, en dates 9 de novem-
bre de 2005 i 18 de novembre de 2005,
l’inici de l’expedient i el tràmit de vista i
audiència al titular, Araceli Torres Jené, al
domicili del c. Còrsega, 540, de Barcelona.
El servei de correus va retornar les notifica-
cions esmentades en dates 14 de novem-
bre de 2005 i 25 de novembre de 2005, res-
pectivament.

En conseqüència, de conformitat amb el
que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, es notifica a Araceli
Torres Jené l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats de la llar d’infants
Kindy, de Barcelona.

I als efectes de donar compliment al trà-
mit de vista i audiència, d’acord amb l’arti-



Full de disposicions i actes administratius

1614

cle 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, l’expedient és a disposició de la
persona interessada a les dependències
dels Serveis Territorials a Barcelona I (ciu-
tat) (av. Paral·lel, 71, 1a planta, 08004
Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 13
hores, perquè pugui al·legar i presentar els
documents i justificacions que consideri
oportuns, en el termini de quinze dies hà-
bils a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, amb la prevenció que
un cop transcorregut el termini esmentat,
l’expedient seguirà la seva tramitació.

Barcelona, 12 de desembre de 2005

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

(05.333.124)

EDICTE de 12 de desembre de 2005, pel
qual es notifica l’inici d’ofici de l’expedient
de cessament d’activitats de la llar d’infants
Ninot, de Barcelona, amb número de codi
08052359.

En l’expedient de cessament d’activitats
de la llar d’infants Ninot, de Barcelona, es
va intentar notificar, en dates 9 de novem-
bre de 2005 i 18 de novembre de 2005,
l’inici de l’expedient i el tràmit de vista i
audiència al titular, M. Carme Bonet San-
tos, al domicili del c. Provença, 152, de
Barcelona. El servei de correus va retornar
les notificacions esmentades en dates 14 de
novembre de 2005 i 25 de novembre de
2005, respectivament.

En conseqüència, de conformitat amb el
que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, es notifica a M. Carme
Bonet Santos l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats de la llar d’infants
Ninot, de Barcelona.

I als efectes de donar compliment al trà-
mit de vista i audiència, d’acord amb l’arti-
cle 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, l’expedient és a disposició de la
persona interessada a les dependències
dels Serveis Territorials a Barcelona I (ciu-
tat) (av. Paral·lel, 71, 1a planta, 08004
Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 13
hores, perquè pugui al·legar i presentar els
documents i justificacions que consideri
oportuns, en el termini de quinze dies hà-
bils a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, amb la prevenció que
un cop transcorregut el termini esmentat,
l’expedient seguirà la seva tramitació.

Barcelona, 12 de desembre de 2005

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

(05.333.126)

EDICTE de 12 de desembre de 2005, pel
qual es notifica l’inici d’ofici de l’expedient
de cessament d’activitats de la llar d’infants
Pumbi, de Barcelona, amb número de codi
08049865.

En l’expedient de cessament d’activitats
de la llar d’infants Pumbi, de Barcelona, es
va intentar notificar, en dates 10 de novem-
bre de 2005 i 22 de novembre de 2005,
l’inici de l’expedient i el tràmit de vista i
audiència al titular, Lourdes Relats Serra, al
domicili de l’av. Sant Antoni Maria Claret,
267-269, de Barcelona. El servei de correus
va retornar les notificacions esmentades en
dates 14 de novembre de 2005 i 25 de
novembre de 2005, respectivament.

En conseqüència, de conformitat amb el
que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, es notifica a Lourdes
Relats Serra l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats de la llar d’infants
Pumbi, de Barcelona.

I als efectes de donar compliment al trà-
mit de vista i audiència, d’acord amb l’arti-
cle 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, l’expedient és a disposició de la
persona interessada a les dependències
dels Serveis Territorials a Barcelona I (ciu-
tat) (av. Paral·lel, 71, 1a planta, 08004
Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 13
hores, perquè pugui al·legar i presentar els
documents i justificacions que consideri
oportuns, en el termini de quinze dies hà-
bils a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC, amb la prevenció
que un cop transcorregut el termini esmen-
tat, l’expedient seguirà la seva tramitació.

Barcelona, 12 de desembre de 2005

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

(05.333.127)

EDICTE de 12 de desembre de 2005, pel
qual es notifica l’inici d’ofici de l’expedient
de cessament d’activitats de la llar d’infants
Rosanin, de Barcelona, amb número de codi
08054617.

En l’expedient de cessament d’activitats
de la llar d’infants Rosanin, de Barcelona,
es va intentar notificar, en dates 9 de no-
vembre de 2005 i 18 de novembre de 2005,
l’inici de l’expedient i el tràmit de vista i
audiència al titular, Susana Valle Valle, al
domicili del c. Nàpols, 173-175, de Bar-
celona. El servei de correus va retornar les
notificacions esmentades en dates 14 de
novembre de 2005 i 25 de novembre de
2005, respectivament.

En conseqüència, de conformitat amb el
que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú es notifica a Susana Valle
Valle l’inici d’ofici de l’expedient de cessa-

ment d’activitats de la llar d’infants Rosa-
nin, de Barcelona.

I als efectes de donar compliment al trà-
mit de vista i audiència, d’acord amb l’arti-
cle 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, l’expedient és a disposició de la
persona interessada a les dependències
dels Serveis Territorials a Barcelona I (ciu-
tat) (av. Paral·lel, 71, 1a planta, 08004
Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 13
hores, perquè pugui al·legar i presentar els
documents i justificacions que consideri
oportuns, en el termini de quinze dies hà-
bils a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC, amb la prevenció
que un cop transcorregut el termini esmen-
tat, l’expedient seguirà la seva tramitació.

Barcelona, 12 de desembre de 2005

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

(05.333.128)

RESOLUCIÓ EDC/3690/2005, de 16 de
desembre, per la qual s’autoritza el cessa-
ment d’activitats del centre docent privat La
Merced, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
als serveis territorials corresponents del De-
partament d’Educació pel titular del centre
docent privat La Merced, de Barcelona, en
petició d’autorització de cessament d’activi-
tats, 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, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat La Merced 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 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
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
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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, 16 de desembre de 2005

P. D. (Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08037693.
Denominació: La Merced.
Adreça: c. Sant Gervasi de Cassoles, 66.
Titular: Mercedàries Mission, de Barcelona.
NIF: Q5000185H.

S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat La Merced, amb efec-
tes a partir de la fi del curs 2004-2005.

(05.336.054)

RESOLUCIÓ EDC/3691/2005, de 9 de de-
sembre, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre privat d’educació preescolar Noemi,
de Sant Boi de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre privat d’educació preescolar Noemi, de
Sant Boi de Llobregat, en petició d’autorit-
zació d’obertura, per transformació d’una
llar d’infants autoritzada de conformitat amb
la legislació anterior a la Llei orgànica 1/
1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general
del sistema educatiu, 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, 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 828/2003, de 27 de juny, pel
qual s’estableixen els aspectes educatius
bàsics de l’educació preescolar, 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 privat
d’educació preescolar Noemi, de Sant Boi
de Llobregat, per transformació d’una llar
d’infants autoritzada de conformitat amb la

legislació anterior a la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu, 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 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
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 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,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Sant Feliu de Llobregat, 9 de desembre
de 2005

P.D. (Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)

Carme Arnau i Planella
Directora dels Serveis Territorials
al Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Localitat: Sant Boi de Llobregat.
Núm. de codi: 08054459.
Denominació: Noemi.
Adreça: c. Indústria, 3.
Titular: Noemi 2000, SL.
NIF: B62021274.

S’autoritza l’obertura del centre privat
d’educació preescolar Noemí, de Sant Boi
de Llobregat, per transformació d’una llar
d’infants autoritzada de conformitat amb la
legislació anterior a la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu, amb efectes des de l’inici del
curs 2005-2006.

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: 3 unitats amb una

capacitat per a 34 llocs escolars.

(05.329.016)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de serveis (exp. 0034/06).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació

de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Contractacions i Subministraments.
c) Número d’expedient: 0034/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei de ne-

teja i cuina de les llars d’infants El Drac
(Vilanova i la Geltrú), El Garbí (Sant Adrià de
Besòs), El Rossinyol (Santa Coloma de
Queralt), Tarlà (Girona), Arrel (Cervera), Mare
de Déu de Núria (Ripoll).

b) Termini d’execució: de l’1 de gener al
30 de setembre de 2006, exceptuant els
períodes compresos per vacances de Nadal
(de l’1 al 8 de gener), vacances de setmana
Santa (del 8 al 17 d’abril) i entre el 16 de
juliol i el 31 d’agost.

—3 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total: 238.323,75 euros (IVA in-

clòs), supeditat a la condició suspensiva de
l’existència de crèdit adequat i suficient en
el pressupost del 2006.

Imports mensuals:
Lot 1: 7.000,00 euros, IVA inclòs.
Lot 2: 16.800,00 euros, IVA inclòs.
Lot 3: 2.279,00 euros, IVA inclòs.
Lot 4: 1.139,50 euros, IVA inclòs.
Lot 5: 2.279,00 euros, IVA inclòs.
Lot 6: 2.279,00 euros, IVA inclòs.
Total mensual: 31.776,50 euros, IVA in-

clòs.

—5 Garanties
Provisional: no se n’exigeix, d’acord amb

l’article 35.1 del Text refós de la LCAP.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: s’exigeix classificació a

partir de 120.202,42 euros. Les empreses
licitadores hauran d’aportar alguna de les
classificacions que es determinen a conti-
nuació:

Grup U, subgrup 1, categoria A (de 0 a
149.999 euros).

Grup U, subgrup 1, categoria B (de
150.000 euros a 238.323,75 euros).

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Re-
gistre General.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta baixa.

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/

p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.
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—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: de dilluns a dijous, 18.00
hores, divendres, 14.00 hores.

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Regis-

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trame-

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça de correu electrònic que s’esmenta
en el plec de clàusules, durant el mateix dia.

e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació-Ser-

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies després de l’acaba-

ment del termini de presentació de les pro-
posicions. Si el dia d’obertura de proposi-
cions és dissabte o festiu, el termini es
prorrogarà automàticament fins el següent
dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

—10 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 30 de desembre de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.363.045)

ORDRE EDC/491/2005, de 20 de desem-
bre, de convocatòria de concurs públic per
a la selecció de projectes transnacionals de
cooperació escolar, dins del programa eu-
romediterrani de cooperació educativa
(PECE-MED).

El Departament d’Educació, amb la col·-
laboració de l’Institut Europeu de la Medi-
terrània, es proposa potenciar una política
educativa mediterrània d’euroveïnatge, im-
pulsant la participació de centres docents
de Catalunya en el Programa euromediter-
rani de cooperació educativa amb els paï-
sos del sud de la Mediterrània (PECE-MED).
Aquest programa té com a objectiu fona-
mental la millora de la qualitat de l’educació

mitjançant: la dinamització de la coopera-
ció i els intercanvis transnacionals entre
centres docents, la promoció de la innova-
ció en els mètodes i materials pedagògics,
el foment de la difusió transnacional de les
bones pràctiques i la innovació en la gestió
dels centres, la creació i difusió de mèto-
des de treball contra l’exclusió i el fracàs
escolar, l’ús de les tecnologies de la infor-
mació i de la comunicació per a la cons-
trucció de comunitats de coneixement, el
desenvolupament professional del personal
docent i la producció de nous recursos di-
dàctics d’aplicació específica per al conei-
xement dels països de la Mediterrània i de
la Unió Europea.

El Programa euromediterrani de coopera-
ció educativa amb els països del sud de la
Mediterrània (PECE-MED) pretén també
contribuir a la promoció de la consciència
de la diversitat cultural i de plantejaments
integradors en l’educació mitjançant una sè-
rie d’activitats transnacionals concebudes
de cara a: compartir els coneixements so-
bre diferents cultures en un context de
respecte mutu, desenvolupar iniciatives
interculturals en el sector de l’educació obli-
gatòria i en el seu entorn familiar i social,
millorar les capacitats i la motivació dels pro-
fessors per a l’educació pluricultural, i coo-
perar en la lluita contra qualsevol tipus de
discriminació i/o exclusió social.

D’acord amb el que s’exposa, i de con-
formitat amb el que estableixen la Llei 38/
2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions, i el capítol IX del Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, quant a la participació dels
centres docents privats concertats i els de
titularitat municipal,

A proposta de la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a la selec-

ció de centres docents d’educació primà-
ria, d’educació secundària o de formació de
persones adultes públics i privats concer-
tats per dur a terme projectes transnacio-
nals de cooperació escolar, dins del progra-
ma euromediterrani de cooperació educativa
amb països del sud de la Mediterrània
(PECE-MED).

Article 2
La despesa derivada de l’assignació eco-

nòmica extraordinària per la participació en
el programa PECE-MED, durant el curs 2005-
2006, dels centres docents de Catalunya que
resultin seleccionats en aquesta convocatò-
ria, serà d’un import màxim de 30.000,00
euros, dels quals 21.000,00 euros es desti-
naran als centres docents de titularitat del
Departament i seran a càrrec de la posició
pressupostària 4230.EN02.D/226001300 i
els restants 9.000,00 euros seran a càrrec
de la posició pressupostària 4230.EN02.D/
482000100 del pressupost de la Generalitat

de Catalunya per a l’any 2006 i es destina-
ran als centres docents públics municipals i
privats concertats. Aquesta despesa està
condicionada a l’existència de crèdit adequat
i suficient en les posicions pressupostàries
esmentades del pressupost de l’any 2006.

La distribució especificada més amunt
podrà ser modificada en cas que no hi hagi
prou centres seleccionats de titularitat del
Departament d’Educació o municipals i pri-
vats concertats, segons correspongui.

Article 3
Aprovar les bases que han de regir aques-

ta convocatòria, que consten com a annex
d’aquesta Ordre.

Article 4
Els ajuts esmentats no tenen caràcter re-

current.

Contra aquesta Ordre, que posa fi a la via
administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós admi-
nistratiu, davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa 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 pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa 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, 20 de desembre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Bases generals

—1 Objectiu de la convocatòria
L’objectiu de la convocatòria és millorar i

reforçar la dimensió euromediterrània de
l’educació escolar, mitjançant el foment de
la cooperació transnacional entre centres
docents i contribuir a la millora del desenvo-
lupament professional del personal directa-
ment vinculat als centres docents implicats.
Així mateix, es pretén també incidir en la
promoció de la consciència de la diversitat
cultural i de plantejaments integradors en
l’educació escolar euromediterrània a través
d’activitats transnacionals per compartir co-
neixements sobre diferents cultures, millorar
la motivació del professorat en l’educació
pluricultural, lluitar contra qualsevol tipus de
discriminació o exclusió social i promoure
conjuntament l’educació dels ciutadans.

—2 Requisits generals de participació
Per poder participar en un projecte esco-



1617

Núm. 1078

lar PECE-MED caldrà constituir associaci-
ons d’almenys tres centres docents, un i
només un dels quals serà un centre de
Catalunya, el qual actuarà com a coordina-
dor del projecte i, almenys, dos centres més
de dos països diferents del sud de la Medi-
terrània. Hi podran participar en tant que
associats, centres de dos o més països de
la Unió Europea.

Els centres de Catalunya participants han
de complir els requisits següents:

a) Que siguin centres docents d’educa-
ció primària, secundària, o de formació de
persones adultes, de titularitat del Departa-
ment d’Educació, de titularitat municipal o
privats concertats.

b) Que el projecte PECE-MED formi part
del projecte global de centre i, per tant, l’ha-
gin aprovat el claustre de professorat i el
consell escolar de centre. El projecte PECE-
MED ha d’estar relacionat amb el coneixe-
ment de la Mediterrània o amb els temes
explicitats més avall.

c) Que els centres desenvolupin o hagin
desenvolupat un projecte escolar dins el
marc de l’acció Comenius del Programa
Sòcrates, o bé que participin o hagin parti-
cipat en algun projecte de cooperació inter-
nacional.

—3 Característiques del projecte
3.1 Els projectes escolars PECE-MED

que es presentin en aquesta convocatòria
han d’oferir a l’alumnat i professorat dels
diferents països l’oportunitat de treballar
junts, dins les activitats habituals de classe,
en un o més temes d’interès comú.

Aquesta col·laboració permetrà intercan-
viar experiències, descobrir els elements di-
ferencials de la diversitat cultural, social i
econòmica de la Mediterrània, augmentar
els seus coneixements generals i aprendre
a valorar les opcions dels altres. Així ma-
teix, contribuirà a la millora de les aptituds
de l’alumnat i del professorat, tant en l’àm-
bit en què se centri el projecte com en d’al-
tres habilitats (de relació social, de planifica-
ció d’activitats en equip, d’ús de tecnologies
de la informació, etc.).

El projecte PECE-MED ha de tenir un ca-
ràcter multidisciplinar, s’ha de dur a terme
en equip i ha de contribuir a la millora dels
hàbits d’estudi i actituds de l’alumnat, al per-
feccionament professional i personal del
professorat i a la implicació dels diferents
agents en els processos educatius. Les
universitats i les institucions de formació del
professorat hi podran col·laborar, especial-
ment pel que fa al desenvolupament d’es-
tratègies d’innovació i recerca als diferents
nivells educatius.

Així mateix, el projecte ha d’estar integrat
en el currículum de l’alumnat participant,
formar part de les activitats habituals del
centre docent i produir el major impacte
possible en el centre escolar i en l’entorn
familiar i social dels alumnes. En aquest
sentit, i amb la finalitat que el projecte PECE-
MED s’integri en el projecte del centre, s’ex-
plicitarà en la Programació general anual de
les activitats a realitzar.

3.2 Els projectes PECE-MED han de te-
nir una durada prevista de tres cursos es-
colars. Quan acabi el curs els centres do-
cents seleccionats han de manifestar el seu
interès de continuar desenvolupant el pro-

jecte per al curs següent. L’Oficina de Co-
operació Educativa i Científica Internacional
avaluarà el desenvolupament i la continuïtat
dels projectes i podrà sol·licitar els informes
que consideri oportuns.

3.3 Els temes sobre els quals s’ha d’ori-
entar el projecte PECE-MED hauran d’estar
relacionats preferentment amb qualsevol
dels aspectes següents:

a) La pluriculturalitat a la mediterrània i a
la Unió Europea: influències i intercanvis.

b) Les regions mediterrànies i de la Unió
Europea: història i cultura

c) Ciències, tecnologies i societat.
d) Elements de convivència i cohesió so-

cial, drets humans i democràcia.
e) Els moviments migratoris a la Mediter-

rània i a la Unió Europea
f) Desenvolupament sostenible.
g) Altres temes d’interès prioritari del De-

partament d’Educació i de les polítiques
educatives de les regions i països de la Unió
Europea i del sud de la Mediterrània.

Per al desenvolupament dels temes citats
s’hauran d’utilitzar, com a part integrant del
projecte, les tecnologies de la informació i
de la comunicació.

3.4 Durant el desenvolupament del pro-
jecte PECE-MED se celebrarà almenys una
reunió anual de treball a un dels països in-
tegrants de l’associació per tal de garantir
que es compleixen els objectius del progra-
ma i que existeix continuïtat entre els cen-
tres docents associats. A aquesta reunió
assistiran professors de cadascun dels cen-
tres associats.

En previsió dels possibles imprevistos que
puguin haver-hi durant l’estada al país on
s’hagin de realitzar les activitats de coordi-
nació, els assistents han de subscriure una
assegurança de viatge, l’import de la qual
pot ser justificat com a despesa a efectes
de liquidació final.

Per a les trobades de professorat, cal que
la direcció del centre concedeixi un encàr-
rec de serveis a la persona interessada,
d’acord amb el que disposen les instrucci-
ons per a l’organització i el funcionament
dels centres docents per al curs escolar
2005-2006 (Full de disposicions i actes ad-
ministratius del Departament d’Educació
núm. 1060, d’agost de 2005).

3.5 Els projectes s’han de centrar bàsi-
cament en el mateix procés de cooperació,
és a dir, en la realització d’un projecte educa-
tiu en col·laboració amb centres pertanyents
als països veïns de la Mediterrània i de la Unió
Europea. No obstant això, els projectes do-
naran lloc necessàriament a diversos produc-
tes, com ara diaris de projectes, opuscles,
llibres, objectes, realitzacions artístiques, pà-
gines web, etc., amb l’objectiu de donar la
màxima difusió a l’experiència.

—4 Informació a Internet
La informació sobre aquesta convocatòria

estarà disponible a la pàgina web http://
www.xtec.net/ofinternacional. La publicació
a Internet de tota la informació sobre la con-
vocatòria, així com de la seva resolució, no
tindrà efectes pel que fa als còmputs de ter-
minis.

—5 Presentació de sol·licituds, terminis i
documentació

5.1 Els centres docents catalans interes-

sats a participar en aquesta convocatòria
hauran de presentar una única sol·licitud,
adreçada al director general d’Ordenació i In-
novació Educativa, d’acord amb el model que
estarà a la seva disposició a la seu central
del Departament d’Educació, als seus ser-
veis territorials i a la pàgina web esmentada
a la base 4 d’aquesta convocatòria.

5.2 A la sol·licitud, caldrà adjuntar la do-
cumentació següent:

1. Proposta del projecte PECE-MED que
es vol dur a terme, elaborat d’acord amb
les característiques que s’especificaran en
el model de sol·licitud.

2. Pressupost detallat de les despeses
que produirà la realització del projecte, in-
cloent la justificació de les raons per les
quals resulten essencials per al seu desen-
volupament, elaborat d’acord amb les ca-
racterístiques que s’especificaran en el
model de sol·licitud. Cal tenir en compte el
que s’especifica a la base 8 d’aquest an-
nex quant a la tipologia de despeses que
es poden incloure en el pressupost.

3. Certificat de l’acta de la sessió del con-
sell escolar del centre en què s’aprova la
participació en la convocatòria i la previsió
de les despeses vinculades amb el projecte
PECE-MED que s’hagin d’assumir amb la
dotació econòmica.

4 Document conforme el projecte ha es-
tat aprovat pel claustre de professors del
centre participant.

5. En el cas dels centres docents muni-
cipals o privats concertats: declaració con-
forme el centre no es troba en cap de les
causes que impedeixen obtenir la condició
de beneficiari, d’acord amb el que disposa
l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

6. Document de compromís dels centres
docents associats al centre docent de
Catalunya conforme participaran en el pro-
jecte PECE-MED.

5.3 La sol·licitud, juntament amb la do-
cumentació esmentada, es pot presentar a
la seu central del Departament d’Educació,
als seus serveis territorials o a qualsevol dels
llocs que preveu l’article 38.4 la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

En el cas que s’opti per presentar la sol·-
licitud en una oficina de correus, es farà en
sobre obert perquè la sol·licitud pugui ser
datada i segellada pel personal de correus
abans de ser certificada.

5.4 El termini de presentació de sol·-
licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació
d’aquesta Ordre al DOGC i finalitzarà el dia
23 de gener de 2006.

—6 Procés de selecció dels projectes
6.1 Es delega en el director general

d’Ordenació i Innovació Educativa la facul-
tat de resoldre aquesta convocatòria, a pro-
posta de la comissió que es crearà amb
aquesta finalitat i que estarà constituïda pels
membres següents:

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

La directora de l’Oficina de Cooperació
Educativa i Científica Internacional.

Dos/Dues tècnics/ques dels Serveis Ter-
ritorials del Departament d’Educació, desig-
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nats/des pel director general d’Ordenació i
Innovació Educativa.

Dos/Dues tècnics/ques de l’Oficina de Co-
operació Educativa i Científica Internacional,
un dels quals actuarà com a secretari/ària.

6.2 Les persones membres d’aquesta
comissió estaran afectades per les causes
d’abstenció i recusació previstes als articles
28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú.

6.3 Els projectes PECE-MED seran se-
leccionats d’acord amb els criteris següents:

a) Precisió i claredat en la definició dels
objectius i dels resultats esperats: fins a 2
punts.

b) Caràcter innovador i mètodes de mi-
llora de la qualitat de la pràctica docent: fins
a 2 punts.

c) Consideració de la dimensió eurome-
diterrània en el plantejament general del
projecte: fins a 2 punts.

d) Estratègies proposades per a la difu-
sió del projecte i integració del centre en el
seu desenvolupament: fins a 2 punts.

e) Grau d’implicació de la comunitat edu-
cativa del centre i d’altres institucions par-
ticipants: fins a 2 punts.

f) Instruments d’avaluació del projecte:
fins a 2 punts.

6.4 L’òrgan instructor del procediment
serà l’Oficina de Cooperació Educativa i Ci-
entífica Internacional, la qual podrà dema-
nar als centres participants la documenta-
ció addicional i els aclariments que consideri
oportuns.

—7 Resolució de la convocatòria
La Resolució d’aquesta convocatòria es

farà pública als taulers d’anuncis de la seu
central del Departament d’Educació, dels
seus serveis territorials i a l’adreça d’Inter-
net esmentada a la base 4 d’aquest annex.
Així mateix, es notificarà el resultat de la
convocatòria a tots els centres participants,
amb especificació dels recursos que s’hi
puguin interposar.

La Resolució de concessió també es pu-
blicarà al DOGC quan l’import concedit si-
gui igual o superior a 3.000,00 euros.

En qualsevol cas, les sol·licituds presen-
tades s’entendran desestimades si no hi
recau resolució expressa en el termini de sis
mesos a comptar de l’endemà de la finalit-
zació del termini per presentar les sol·licituds.

—8 Modalitat i quantia de l’assignació
econòmica

8.1 L’assignació econòmica per als cen-
tres docents catalans que resultin seleccio-
nats en la present convocatòria oscil·larà
entre els 2.000,00 i els 5.000,00 euros, en
funció del grau d’implicació dels diferents
agents de la institució escolar i dels despla-
çaments que es puguin produir en el des-
envolupament del projecte.

8.2 L’assignació econòmica per dur a
terme el projecte PECE-MED durant el curs
2005-2006, destinada únicament a les des-
peses realitzades i pagades pel centre do-
cent de Catalunya abans del 31 d’agost de
2006, es compon de dues parts, en funció
del pressupost presentat amb la sol·licitud:

1. Per a despeses generals correspo-
nents únicament als conceptes següents:

Documentació (difusió, impressió, com-
posició).

Despeses generals (comunicacions, ma-
terial d’oficina, fotocòpies).

Despeses per a activitats concretes del
projecte (entrades a museus, material fun-
gible divers, desplaçaments locals).

L’assignació màxima per aquest tipus de
despesa no podrà ser superior en cap cas
a 1.000,00 euros.

2. Despeses vinculades als desplaça-
ments transnacionals del professorat del
centre docent de Catalunya participant en
el projecte, en funció del grau d’implicació
de la institució escolar. Inclou els concep-
tes següents:

Despeses de viatge, d’una durada màxi-
ma d’una setmana, des del punt d’origen a
la destinació, i assegurances de viatge. L’as-
signació per aquest concepte es basarà en
les despeses reals. Cal tenir en compte que
s’hauran de fer servir les tarifes més econò-
miques, que seran les que s’utilitzaran per
determinar l’import de l’assignació.

Despeses corresponents als desplaça-
ments locals i regionals i a l’allotjament i ma-
nutenció durant el període de mobilitat a
l’estranger.

8.3 No es consideraran ni despeses de
personal, ni despeses de caire protocolari,
ni despeses per adquisició de material in-
ventariable.

—9 Pagament
El Departament d’Educació farà efectiva

la dotació econòmica extraordinària que cor-
respongui a cada centre docent de Ca-
talunya que hagi resultat seleccionat,
d’acord amb el que s’especifica en la base
8 d’aquest annex, mitjançant transferència
al compte bancari en què el centre docent
rep l’aportació habitual del Departament.

Pel que fa als centres docents de titula-
ritat del Departament d’Educació, el paga-
ment serà en un sol lliurament un cop dic-
tada la resolució d’aquesta convocatòria.
Quant als centres privats concertats o de
titularitat municipal, es tramitarà un 80% de
l’import concedit en concepte de bestreta
un cop dictada la resolució, i el 20% restant
es lliurarà un cop presentada la justificació
que preveu el punt 10 d’aquest annex.

Ateses les característiques i la naturalesa
dels centres docents no es considera ne-
cessari que aportin garanties.

—10 Justificació
10.1 El termini de presentació dels do-

cuments que acreditin les despeses efectu-
ades finalitzarà el 15 de setembre de 2006.

10.2 La documentació justificativa d’ha-
ver realitzat i pagat les despeses derivades
del projecte PECE-MED haurà de contenir
els documents següents:

a) En el cas dels centres docents públics
de titularitat del Departament d’Educació:

Memòria pedagògica
Productes realitzats
Còpia compulsada de l’acta de la sessió

del consell escolar en la qual s’hagin apro-
vat els comptes derivats de la realització del
projecte, o bé certificat que així ho acrediti,
emès i signat pel/per la secretari/ària del
consell escolar, amb el vistiplau del/de la
president/a.

Relació detallada de les factures corres-

ponents a les despeses produïdes en la re-
alització del projecte, en què s’indiqui: data
i número de la factura, el NIF i el nom de
l’emissor, el concepte de la despesa i l’im-
port. Aquesta llista haurà d’anar signada pel/
per la secretari/ària del consell escolar, amb
el vistiplau del/de la president/a.

Certificat del/de la secretari/ària on consti
que tant l’ingrés com les despeses relacio-
nades amb la realització del projecte s’han
incorporat al seu pressupost i s’han gestio-
nat d’acord amb el que preveu el Decret 235/
1989, de 12 de setembre, pel qual es regula
el procediment per dur a terme l’autonomia
de gestió econòmica dels centres docents
públics no universitaris del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya
(DOGC núm. 1204, de 9.10.1989).

b) En el cas dels centres docents, els ti-
tulars dels quals siguin corporacions locals:

Memòria pedagògica.
Productes realitzats.
Certificat emès i firmat per l’interventor/a

o pel/per la secretari/ària interventor/a on
es faci constar que l’ajut concedit s’ha
destinat, durant el curs 2005-2006, a la re-
alització de l’activitat objecte d’aquesta
subvenció, amb indicació expressa de l’im-
port i de la partida pressupostària amb
càrrec a la qual s’ha efectuat la despesa.

Relació detallada de les factures corres-
ponents a totes les despeses produïdes en
la realització del projecte, en què s’indiqui:
data i número de la factura, el NIF i el nom
de l’emissor, el concepte de la despesa i
l’import. Aquesta llista haurà d’anar signa-
da pel/per la secretari/ària del consell es-
colar, amb el vistiplau del/de la president/a.

c) En el cas dels centres privats concer-
tats:

Memòria pedagògica.
Productes realitzats.
Certificat emès per la direcció del centre

conforme el projecte s’ha dut a terme i la
subvenció atorgada s’ha destinat a la seva
realització.

Relació detallada de les factures corres-
ponents a totes les despeses produïdes en
la realització del projecte, en la qual s’indi-
qui: data i número de la factura, el NIF i el
nom de l’emissor, el concepte de la despe-
sa i l’import.

Factures i rebuts originals justificatius de
les despeses realitzades i pagades fins ar-
ribar a l’import concedit. Aquests docu-
ments han de complir els requisits legals que
estableix la normativa vigent i han d’anar
emesos a nom del centre docent a qui s’ha
concedit la subvenció.

10.3 En tots els casos els centres hau-
ran de justificar la totalitat de l’import conce-
dit. En el cas que es justifiqui per menys de
la quantitat concedida, l’import de l’ajut es
reduirà per l’import no justificat correctament.

—11 Compromís del centre
Els centres seleccionats es comprome-

ten a dur a terme el projecte i a participar
en les activitats de formació i coordinació
que es realitzin.

Així mateix, els centres docents catalans
seleccionats en aquesta convocatòria es
comprometen a:

Difondre, des de l’inici del projecte, les
experiències i els resultats a la institució es-
colar, així com als centres de l’entorn i ins-
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titucions locals vinculades a l’àmbit educa-
tiu i cultural.

En el cas de possible difusió o publicació
de l’activitat (de qualsevol tipus i mitjà), el
centre haurà de fer referència a la col·-
laboració del Departament d’Educació per
al seu desenvolupament, així com indicar
expressament que el contingut difós o pu-
blicat compromet exclusivament al seu au-
tor o autors.

Comunicar a l’Oficina de Cooperació Edu-
cativa i Científica Internacional qualsevol al-
teració de les condicions valorades per a la
selecció dels projectes i l’assignació eco-
nòmica corresponent (variació del nombre
de participants, dates de realització del
projecte, canvi dels centres associats o al-
tres de similars), així com la renúncia a la
realització del projecte. Aquestes modifica-
cions en cap cas implicaran un augment de
la quantia de l’assignació econòmica.

Sotmetre’s a les actuacions de control fi-
nancer que correspongui i a les comprova-
cions que el Departament d’Educació con-
sideri oportunes.

—12 Seguiment del projecte
La Direcció General d’Ordenació i Inno-

vació Educativa establirà els mecanismes de
seguiment i avaluació dels projectes que
consideri oportuns.

—13 Certificació
La participació en aquests projectes

PECE-MED tindrà la consideració d’activi-
tat d’innovació educativa i la Direcció Ge-
neral d’Ordenació i Innovació Educativa
n’emetrà el certificat corresponent al pro-
fessorat que hi hagi participat.

Per a l’obtenció d’aquests certificats, els
centres docents seleccionats hauran de tra-
metre als/a les directors/es dels serveis
territorials corresponents, abans del 15 de
juliol de 2006, 2007 i 2008, la documenta-
ció següent:

Certificació anual de la direcció del cen-
tre docent en què es faci constar el nom,
cognoms i NIF del professorat que hagi
participat en el projecte.

Síntesi anual de les activitats realitzades.
La Inspecció d’Educació informarà anu-

alment la relació del professorat participant
lliurada pel centre, indicant si procedeix la
certificació.

—14 Els centres docents seleccionats es-
taran obligats a facilitar tota la informació
que els requereixin els òrgans de control de
l’Administració.

(05.349.171)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
EDC/3296/2005, de 15 de novembre, per la
qual es resol el concurs públic per a la con-
cessió de subvencions per al finançament de
despeses de personal dels serveis de men-
jador, esbarjo i transport dels centres docents
concertats d’educació especial (DOGC núm.
4515, pàg. 38305, de 22.11.2005).

Havent observat una errada al text de l’es-
mentada Resolució, tramesa al DOGC i pu-
blicada al número 4515, pàg. 38305, de
22.11.2005, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 38305, 2a columna, on diu
“Codi: 08011266.
”Denominació: Folch i Torres.”;

ha de dir:
“Codi: 08011266.
”Denominació: Aspace”.

Barcelona, 16 de desembre de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.335.170)

RESOLUCIÓ EDC/3711/2005, de 22 de
desembre, de convocatòria de concurs
públic per formar part de la llista d’aspirants
per cobrir places vacants o substitucions en
règim d’interinitat en centres docents pú-
blics d’ensenyaments no universitaris per al
curs 2005-2006.

El Decret 133/2001, de 29 de maig
(DOGC núm. 3401, d’1.6.2001), sobre la
regulació de la borsa de treball per prestar
serveis amb caràcter temporal com a per-
sonal interí docent, ha estat modificat pel
Decret 172/2005, de 23 d’agost (DOGC
núm. 4455, de 25.8.2005), en determinats
articles i disposicions transitòries.

L’article 1 del Decret 133/2001, de 29 de
maig (DOGC núm. 3401, d’1.6.2001), esta-
bleix, per tal de cobrir-ne les necessitats, la
convocatòria de concurs públic de mèrits
per formar part de la borsa de treball del
personal interí docent, segons les necessi-
tats del servei.

L’article 5 del Decret 133/2001, de 29 de
maig, preveu que la llista única a Catalunya
dels aspirants a cobrir places vacants i
substitucions en règim d’interinitat està for-
mada, per ordre de prelació, per:

El personal que hagi prestat serveis com a
interí d’algun cos docent no universitari a l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya.

Les persones que formen part de la llista
d’admesos d’alguna de les convocatòries de
concurs públic que ha realitzat el Departament
d’Educació des del mes de setembre de 1996
per formar part de la llista d’aspirants per
cobrir places vacants o substitucions en rè-
gim d’interinitat, i que encara no han estat
nomenats com a personal interí.

Aquestes persones s’ordenen segons
l’any de la convocatòria en què van partici-
par i, dintre d’aquest, segons el número
d’ordre assignat en funció del barem esta-
blert a cada convocatòria. A cada curs s’hi
afegiran les persones que hagin estat ad-
meses en les convocatòries corresponents
a aquell curs.

Atès que en determinades especialitats no
es disposa de prou aspirants d’aquesta llis-
ta, o bé el nombre d’aquests es considera
insuficient per cobrir les necessitats que es
puguin donar durant el curs, cal disposar
de nous candidats per tal de completar el
segon bloc de la llista d’aspirants per cobrir
places vacants o substitucions en règim
d’interinitat per al curs 2005-2006.

En conseqüència,

Resolc:

—1 Obrir la convocatòria de concurs pú-
blic per formar part de la llista d’aspirants
per cobrir places vacants o substitucions en
règim d’interinitat en centres docents pú-
blics d’ensenyaments no universitaris de-
pendents del Departament d’Educació per
al curs 2005-2006 per a determinades es-
pecialitats en les quals no es disposa de
prou aspirants d’aquesta llista. Per a cadas-
cuna d’aquestes especialitats es detallen els
serveis territorials on no hi ha prou aspirants
o bé el nombre d’aquests es considera in-
suficient per cobrir les necessitats que es
puguin donar durant el curs. Quan en una
especialitat no consta un servei territorial
determinat, això significa que aquest ja dis-
posa d’un nombre suficient d’aspirants per
cobrir-ne les necessitats, la qual cosa im-
plica que per a aquella especialitat les ex-
pectatives de ser nomenat a curt termini són
molt escasses, si es demana com a prefe-
rent aquest servei territorial.

L’elecció d’un servei territorial preferent
implica que la preferència es fa extensiva per
un igual a totes les especialitats demanades,
ja que no és possible diferenciar aquesta elec-
ció en diferents especialitats durant el curs.

Les especialitats que es convoquen, dis-
tribuïdes segons els serveis territorials on no
hi ha prou aspirants, són les que s’indiquen
tot seguit:

Cos de mestres

Audició i llenguatge (ALL):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona

Educació especial (EES):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona

Educació infantil (INF):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Lleida
Tarragona

Educació primària, anglès (PAN):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Educació primària, educació física (PEF):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Lleida
Tarragona
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Educació primària, francès (PFR):
Girona
Lleida

Educació primària, música (PMU):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona

Educació primària (PRI):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Lleida

Cos de professors d’ensenyament secun-
dari

Alemany (AL):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Lleida

Anglès (AN):
Barcelona II (comarques)
Girona

Aranès (AR):
Lleida

Cultura clàssica (CLA):
Barcelona II (comarques)
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Biologia i geologia (CN):
Barcelona II (comarques)

Dibuix (DI):
Barcelona II (comarques)
Girona
Lleida

Economia (ECO):
Girona

Educació física (EF):
Barcelona II (comarques)
Girona

Filosofia (FI):
Barcelona II (comarques)
Lleida

Física i química (FQ):
Barcelona II (comarques)
Vallès Occidental

Francès (FR):
Barcelona II (comarques)
Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

Grec (GR):
Barcelona II (comarques)
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Llatí (LA):
Barcelona II (comarques)
Vallès Occidental
Girona
Lleida

Tarragona
Terres de l’Ebre

Llengua catalana i literatura (LC):
Vallès Occidental

Matemàtiques (MA):
Barcelona II (comarques)
Vallès Occidental
Girona

Música (MU):
Barcelona II (comarques)
Vallès Occidental
Girona
Lleida

Administració d’empreses (501):
Barcelona II (comarques)

Anàlisi i química industrial (502):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia

Assessoria i processos d’imatge personal
(503):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Lleida
Tarragona

Construccions civils i edificació (504):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental

Hoteleria i turisme (506):
Barcelona II (comarques)
Girona

Informàtica (507):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Tarragona
Terres de l’Ebre

Intervenció sociocomunitària (508):
Barcelona II (comarques)

Organització i gestió comercial (510):
Barcelona II (comarques)

Organització i processos de manteniment de
vehicles (511):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Lleida
Tarragona

Organització i projectes de fabricació me-
cànica (512):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Tarragona

Organització i projectes de sistemes ener-
gètics (513):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia

Processos diagnòstics clínics i productes or-
toprotètics (517):
Barcelona II (comarques)
Processos sanitaris (518):
Barcelona II (comarques)

Processos i mitjans de comunicació (519):
Lleida
Tarragona

Processos i productes d’arts gràfiques
(522):
Baix Llobregat-Anoia
Lleida
Tarragona

Processos i productes de fusta i mobles
(523):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Lleida

Sistemes electrònics (524):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida

Sistemes electrotècnics i automàtics (525):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona

Cos de professors tècnics de formació pro-
fessional

Cuina i pastisseria (601):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Lleida
Tarragona

Equips electrònics (602):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Lleida
Tarragona

Estètica (603):
Barcelona II (comarques)
Girona

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles
(604):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Tarragona

Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics
i de fluids (605):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Tarragona

Instal·lacions electrotècniques (606):
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona

Laboratori (608):
Barcelona II (comarques)

Manteniment de vehicles (609):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
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Màquines, serveis i producció (610):
Barcelona II (comarques)
Tarragona

Mecanització i manteniment de màquines
(611):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Tarragona

Oficina de projectes de construcció (612):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Tarragona

Oficina de projectes de fabricació mecàni-
ca (613):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Tarragona

Operacions i equips d’elaboració de produc-
tes alimentaris (614):
Barcelona II (comarques)

Operacions de processos (615):
Barcelona II (comarques)

Patronatge i confecció (617):
Barcelona II (comarques)

Perruqueria (618):
Barcelona II (comarques)
Girona
Tarragona

Procediments de diagnòstic clínic i ortopro-
tètics (619):
Barcelona II (comarques)

Procediments sanitaris i assistencials (620):
Barcelona II (comarques)

Processos comercials (621):
Barcelona II (comarques)

Processos de gestió administrativa (622):
Barcelona II (comarques)

Producció en arts gràfiques (623):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Lleida
Tarragona

Serveis a la comunitat (625):
Barcelona II (comarques)

Sistemes i aplicacions informàtiques (627):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Tarragona

Soldadures (628):
Barcelona II (ciutat)
Tarragona

Tècniques i procediments d’imatge i so
(629):
Barcelona II (comarques)
Tarragona

Cos de professors d’arts plàstiques i dis-
seny

Ceràmica (701):
Barcelona II (comarques)

Dibuix artístic i color (707):
Barcelona II (comarques)

Girona
Lleida

Dibuix tècnic (708):
Barcelona II (comarques)
Girona
Lleida

Disseny d’interiors (709):
Girona

Disseny de moda (710):
Barcelona II (comarques)

Disseny gràfic (712):
Barcelona II (comarques)
Girona

Fotografia (715):
Barcelona II (comarques)
Girona

Materials i tecnologia: ceràmica i vidre (718):
Barcelona II (comarques)

Materials i tecnologia: disseny (720):
Girona

Mitjans audiovisuals (721):
Girona

Mitjans informàtics (722):
Barcelona II (comarques)
Girona

Vidre (724):
Barcelona II (comarques)

Volum (725):
Barcelona II (comarques)
Girona

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i
disseny

Daurat i policromia (804):
Barcelona II (comarques)

Fotografia i processos de reproducció (808):
Girona

Motlles i reproduccions (810):
Barcelona II (comarques)

Talla de pedra i fusta (812):
Barcelona II (comarques)

Tècniques de patronatge i confecció (817):
Barcelona II (comarques)

Tècniques del metall (818):
Barcelona II (comarques)

Tècniques murals (819):
Girona

Cos de professors d’escoles oficials d’idio-
mes

Alemany (133):
Barcelona II (comarques)
Vallès Occidental
Girona
Lleida

Àrab (134):
Girona
Lleida
Tarragona

Italià (135):
Girona

Rus (138):
Girona

Xinès (139):
Barcelona I (ciutat)

Francès (192):
Barcelona II (comarques)
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

Anglès (193):
Barcelona II (comarques)
Girona

—2 Delegar la competència per resoldre
aquesta convocatòria en la directora gene-
ral de Personal Docent.

—3 Per formar part de la borsa de treball
les persones interessades han de complir
els requisits indispensables següents:

a) Ser espanyol, tenir la nacionalitat d’al-
tres estats membres de la Unió Europea o
tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres
estats en els quals, en virtut dels tractats
internacionals subscrits per la Unió Europea
i ratificats per l’Estat espanyol, sigui aplica-
ble la lliure circulació de treballadors en els
termes en què s’hagi definit en el Tractat
Constitutiu de la Unió Europea.

També podran ser admesos el cònjuge,
els descendents i els descendents del còn-
juge, tant dels ciutadans espanyols com dels
nacionals dels altres estats membres de la
Unió Europea o dels estats als quals, en
virtut de tractats internacionals subscrits per
la Unió Europea i ratificats per l’Estat espa-
nyol, sigui aplicable la lliure circulació de
treballadors en els termes en què s’hagi
definit en el Tractat Constitutiu de la Unió
Europea, sigui quina sigui la seva naciona-
litat, sempre que els cònjuges no estiguin
separats de dret i, pel que fa als descen-
dents, tinguin menys de vint-i-un anys o
siguin més grans d’aquesta edat però vis-
quin a càrrec dels seus progenitors.

b) Tenir divuit anys complerts i no exce-
dir els seixanta-cinc anys d’edat.

c) No patir cap malaltia ni estar afectat
per cap limitació física o psíquica incompa-
tible amb l’exercici de les funcions corres-
ponents al cos i al lloc de treball que s’hagi
d’ocupar.

d) No haver estat separat mitjançat ex-
pedient disciplinari del servei de cap de les
administracions públiques, ni trobar-se in-
habilitat per a l’exercici de les funcions
públiques, d’acord amb el que s’especifica
a l’annex 3. Els aspirants amb nacionalitat
no espanyola hauran d’acreditar igualment
que no es troben sotmesos a cap sanció
disciplinària o condemna penal que impos-
sibiliti l’accés a la funció pública en el seu
estat d’origen.

e) Tenir el nivell de titulació que la nor-
mativa vigent exigeix per a l’ingrés en els
respectius cossos de funcionaris:

Cos de mestres: titulació de mestre.
Cos de professors d’ensenyament secun-

dari i cos de professors d’escoles oficials
d’idiomes, cos de professors d’arts plàsti-
ques i disseny: titulació de doctor, enginyer,
arquitecte, llicenciat o equivalent a efectes
de docència.

Cos de professors tècnics de formació
professional i cos de mestres de taller d’arts
plàstiques i disseny: titulació de diplomat,
arquitecte tècnic, enginyer tècnic o equiva-
lent a efectes de docència.
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f) Estar en possessió del certificat d’ap-
titud pedagògica (CAP), del certificat de
qualificació pedagògica (CQP), del títol d’es-
pecialització didàctica o altres d’equivalents,
en cas que sigui exigible.

Quedaran exempts d’aquest requisit els
aspirants que tinguin el títol de mestre, di-
plomat en professorat d’educació general
bàsica, mestre d’ensenyament primari i els
llicenciats en pedagogia.

Igualment, d’acord amb el que estableix
la disposició transitòria 1 del Reial decret
334/2004, de 27 de febrer, quedaran
exempts d’aquest requisit els qui acreditin
haver prestat serveis docents durant dos
cursos acadèmics complets o, si no, durant
dotze mesos exercits en períodes disconti-
nus en centres públics o privats. A aquests
efectes només es tindran en compte els
centres a què fan esment els articles 64 i
65 de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de
desembre, de qualitat de l’educació. Tam-
poc serà exigible aquest requisit als qui
participin per les especialitats de psicologia
i pedagogia, tecnologia i de formació pro-
fessional i d’ensenyaments de règim espe-
cial.

g) Acreditar el coneixement adequat, oral
i escrit, de la llengua catalana, d’acord amb
el que estableix el Decret 244/1991, de 28
d’octubre, sobre el coneixement de les dues
llengües oficials a Catalunya que es reque-
reix per a la provisió de llocs de treball dels
centres públics d’ensenyament no universi-
tari de Catalunya dependents del Departa-
ment d’Educació, i l’Ordre PRE/228/2004,
de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i
certificats equivalents als certificats de co-
neixements de català de la Secretaria de Po-
lítica Lingüística.

h) Tenir la capacitació corresponent per
impartir les àrees i matèries curriculars cor-
responents a l’especialitat que requereixi el
lloc de treball que s’hagi d’ocupar d’acord
amb l’annex del Decret 133/2001, de 29 de
maig; amb l’annex 2 de l’Ordre ENS/131/
2004, de 26 d’abril, per al qual es modifica
l’annex de la taula de titulacions del Decret
133/2001, de 29 de maig i l’annex 2 i 3 de
l’Ordre EDC/322/2005, de 18 de juliol, per
el qual es modifica l’annex de la taula de
titulacions del Decret 133/2001, de 29 de
maig.

En aquest sentit, les titulacions de tècnic
superior d’arts plàstiques i disseny i de gra-
duat d’arts aplicades incloses a l’annex 2
de les dues ordres esmentades al paràgraf
anterior per ser declarades equivalents, a
efectes de docència, a les titulacions exigi-
des amb caràcter general requereixen un
mínim de dos anys d’experiència professi-
onal en un camp laboral relacionat amb l’es-
pecialitat a la qual s’aspira.

El compliment dels requisits esmentats
s’entendrà que s’han de produir en la data
d’acabament del termini de presentació de
sol·licituds i mantenir-se fins a la finalització
del curs 2005-2006.

—4 Els qui vulguin prendre part en aquest
concurs públic han de presentar una única
sol·licitud, a partir de l’endemà de la publi-
cació d’aquesta Resolució al DOGC, als ser-
veis territorials i a la seu central del Depar-
tament d’Educació. No obstant això, per evi-
tar possibles demores en la seva tramitació,

és preferible que es presenti als serveis ter-
ritorials demanats com a preferent. La sol·li-
citud es trobarà a disposició de les perso-
nes interessades als llocs esmentats i tam-
bé podrà ser impresa a través d’Internet a
la web del Departament d’Educació http://
www.gencat.net/educacio, i caldrà emple-
nar-la segons les instruccions que hi ha a la
pàgina 2 d’aquesta. La sol·licitud haurà
d’anar acompanyada del full de documen-
tació justificativa dels requisits on es con-
signaran els documents que es presenten
per justificar que es reuneixen els requisits
exigits d’acord amb el que s’especifica a
l’annex 2, així com del full de mèrits al·legats
i puntuació assignada, on hi constaran els
mèrits que s’al·leguen d’acord amb el ba-
rem de l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Les adreces dels serveis territorials del
Departament d’Educació són les següents:

Barcelona I (ciutat): av. del Paral·lel, 71-
73, 08004 Barcelona.

Barcelona II (comarques): c. Casp, 15,
08010 Barcelona.

Baix Llobregat-Anoia: c. Laureà Miró, 328,
08980 Sant Feliu de Llobregat.

Vallès Occidental: c. Marquès de Comi-
llas, 67, 08202 Sabadell.

Tarragona: c. Sant Francesc, 7, 43003
Tarragona.

Girona: c. Ultònia, 11, 17002 Girona.
Lleida: c. Pica d’Estats, 2, 25006 Lleida.
Terres de l’Ebre: c. Providència, 5-9,

43500 Tortosa.

—5 Cadascun dels aspirants haurà de
consignar les dades següents a la casella
corresponent de la sol·licitud, i fer-hi cons-
tar el codi que correspongui:

a) El cos o cossos en els quals desitja
ser nomenat.

b) L’especialitat o especialitats que de-
sitja impartir i per a les quals està deguda-
ment capacitat.

c) Els serveis territorials on vol prestar ser-
veis, amb indicació del que s’escull com a
preferent.

—6 El termini de presentació de sol·licituds
per participar en la convocatòria que regula
aquesta Resolució és des de l’endemà de
la publicació d’aquesta Resolució al DOGC
fins al dia 2 de febrer de 2006, ambdós
inclosos.

—7 Transcorregut el termini de presenta-
ció de sol·licituds, els serveis territorials que
en cada cas hagin estat demanats com a
preferents revisaran i comprovaran la docu-
mentació que hagin aportat les persones
interessades justificativa de reunir els requi-
sits exigits, i valoraran els mèrits que hagin
al·legat els aspirants d’acord amb el barem
de l’annex 1, i els assignarà la puntuació que
els correspongui.

—8 Durant el mes de març de 2006, la
Direcció General de Personal Docent farà
pública la resolució en què declara apro-
vada la llista provisional d’aspirants adme-
sos i exclosos per cobrir places vacants o
substitucions en règim d’interinitat objecte
d’aquesta convocatòria. En aquesta llista,
que s’exposarà a la seu del Departament
d’Educació i als seus serveis territorials i
que podrà consultar-se a Internet a la web
del  Depar tament  d’Educac ió:  ht tp: / /

www.gencat.net/educacio, els aspirants hi
figuraran per ordre alfabètic de cognoms i
per ordre de puntuació, i hi constaran al-
menys les dades següents:

Els cognoms i nom de cada aspirant.
El número del DNI o del document acre-

ditatiu de la nacionalitat, en el cas que no
tingui l’espanyola.

Les especialitats per a les quals l’aspirant
està capacitat i que pot impartir.

La titulació acadèmica.
La puntuació total obtinguda desglossa-

da en els apartats i subapartats que confi-
guren el barem.

El número d’ordre que ocupa a la llista.
L’àmbit o àmbits territorials sol·licitats

amb indicació del preferent.
Motiu d’exclusió dels aspirants provisio-

nalment exclosos.

—9 S’obrirà un termini de 10 dies hàbils,
comptats a partir de l’endemà de l’exposi-
ció de la llista provisional d’aspirants adme-
sos i exclosos a la seu del Departament
d’Educació i als seus serveis territorials, per
tal que les persones interessades puguin
formular les reclamacions que creguin opor-
tunes davant els serveis territorials que hagin
demanat com a preferent o presentar do-
cumentació justificativa de mèrits ja al·legats
en la sol·licitud de participació, sempre que
aquests hagin estat assolits fins a la data
de finalització del termini de presentació de
sol·licituds.

—10 La Direcció General de Personal Do-
cent estimarà o desestimarà les reclamaci-
ons presentades i admetrà, o no, la nova
documentació justificativa lliurada, mitjan-
çant la resolució en què es faci pública la
llista definitiva d’aspirants admesos i exclo-
sos per cobrir places vacants o substituci-
ons en règim d’interinitat en centres docents
públics d’ensenyaments no universitaris de-
pendents del Departament d’Educació per
al curs 2005-2006. La llista esmentada s’ex-
posarà a la seu del Departament d’Educa-
ció i als seus serveis territorials durant el mes
d’abril de 2006 i també podrà consultar-se
a Internet a la web del Departament d’Edu-
cació: http://www.gencat.net/educacio.

Amb la publicació de la llista definitiva
s’entendran resoltes, a tots els efectes, les
reclamacions presentades contra la llista
provisional i es consideraran efectuades les
notificacions als interessats.

Contra la resolució esmentada, que po-
sarà fi a la via administrativa, les persones
interessades podran interposar recurs con-
tenciós administratiu davant el Jutjat Con-
tenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la publicació al DOGC, de conformi-
tat 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, també podran interposar po-
testativament recurs de reposició, previ al
recurs contenciós administratiu, davant la
directora general de Personal Docent, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la publicació al DOGC, segons el que dis-
posen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.
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—11 En cas que en el moment de proce-
dir a l’ordenació dels aspirants segons la
puntuació total obtinguda es produeixin
empats, aquests es resoldran atenent suc-
cessivament els criteris següents:

a) Més puntuació als apartats del barem
de mèrits, per l’ordre en què aquests figu-
ren al barem de l’annex 1.

b) Més puntuació als subapartats del ba-
rem de mèrits, per l’ordre en què aquests
figuren al barem de l’annex 1.

c) Més edat.

—12 Una vegada elevada a definitiva la llis-
ta baremada, el número d’ordre assignat a
cada aspirant no es modificarà durant el curs
2005-2006, tot i que es presentin nous
mèrits o s’al·leguin prestacions d’altres ser-
veis. Cada aspirant serà, doncs, baremat
una única vegada per al curs 2005-2006.

—13 Si en qualsevol moment arriba a co-
neixement de l’Administració que algun dels
mestres o professors nomenats per cobrir
places vacants o substitucions en règim
d’interinitat ha comès falsedat en la presen-
tació dels documents justificatius, se li res-
cindirà el nomenament, amb l’audiència
prèvia a l’interessat, i, si escau, es passarà
el tant de culpa a la jurisdicció ordinària.

—14 Els aspirants podran sol·licitar un o
més àmbits territorials en els quals fer subs-
titucions, amb indicació del que escullen com
a preferent, amb el benentès que la resta
rebrà el mateix tracte sense diferenciació de
preferència. A l’hora d’escollir el servei terri-
torial preferent convé consultar els serveis
territorials on no hi ha prou aspirants, per tal
d’evitar sol·licituds que, en demanar com a
preferent un servei territorial on no hi ha ne-
cessitats, siguin a la pràctica irrellevants a
curt termini atès que les expectatives de no-
menament són molt escasses. Aquesta elec-
ció de l’àmbit geogràfic per prestar substitu-
cions suposarà l’obligació per part de la
persona interessada d’acceptar qualsevol
nomenament dintre de l’àmbit escollit. El fet
que no s’accepti un nomenament a jornada
completa inclòs a l’àmbit sol·licitat s’enten-
drà com a renúncia a formar part de la llista
durant el curs 2005-2006.

Al llarg del curs les persones interessa-
des podran modificar el nombre de serveis
territorials sol·licitats, ampliant o reduint els
àmbits demanats, sense que aquesta mo-
dificació impliqui la renúncia a formar part
de la llista d’aspirants per cobrir places va-
cants o substitucions en règim d’interinitat.

—15 Quan correspongui nomenar un as-
pirant al qual els òrgans competents hagin
reconegut una disminució física igual o su-
perior al 33%, sempre que acrediti la com-
patibilitat entre la disminució i l’exercici de
les tasques docents pròpies del cos, aquest
rebrà una atenció preferent a l’hora d’adju-
dicar-li destinació, per tal d’adequar la seva
adscripció a un lloc de treball apropiat.

—16 L’adjudicació de destinació una ve-
gada iniciat el curs sempre serà dintre de
l’àmbit territorial demanat com a preferent i
corresponent a un lloc de treball d’una es-
pecialitat sol·licitada per a la qual s’estigui
habilitat. Si no hi ha candidats d’una deter-
minada especialitat, els serveis territorials

oferiran als que la posseeixin i no l’hagin de-
manada la possibilitat de ser nomenats per
a aquest tipus de lloc.

No es podrà rebutjar un nomenament de
jornada completa dintre dels àmbits territo-
rials i especialitats demanats a la instància.
El fet de no acceptar un nomenament impli-
carà la baixa de la llista per renúncia, tal com
estableix l’article 6 del Decret 133/2001, de
29 de maig.

—17 Per tal de garantir la capacitació per
impartir determinats crèdits dels cicles for-
matius, el Departament d’Educació podrà
establir la superació d’una prova que certi-
fiqui la idoneïtat de la persona que ha d’ocu-
par una vacant o una substitució de les
especialitats següents:

Cos de professors d’ensenyaments secun-
daris

503 Assessoria d’imatge personal
506 Hoteleria i turisme
507 Informàtica
511 Organització i processos de mante-

niment de vehicles
519 Processos i mitjans de comunicació
522 Processos i productes d’arts gràfiques
523 Processos i productes de fusta i

mobles

Cos de professors tècnics de formació pro-
fessional

601 Cuina i pastisseria
603 Estètica
604 Fabricació i instal·lació de fusteria i

mobles
605 Instal·lació i manteniment d’equips

tèrmics i de fluids
609 Manteniment de vehicles
610 Màquines, serveis i producció
611 Mecanització i manteniment de mà-

quines
614 Operacions i equips d’elaboració de

productes alimentaris
615 Operacions de processos
618 Perruqueria
623 Producció en arts gràfiques
627 Sistemes i aplicacions informàtiques
628 Soldadures
629 Tècniques i procediments d’imatge i

so
Les persones que acreditin una experièn-

cia docent prèvia en llocs de treball del cos
i/o l’especialitat corresponent de sis mesos
en centres docents o acreditin documental-
ment una experiència mínima de sis mesos
en el món laboral o formació específica en
el camp corresponent no hauran de realit-
zar aquesta prova.

La prova tindrà caràcter teòric i pràctic i
s’estructurarà en dues parts: una primera
part en la que s’hauran de respondre pre-
guntes obertes de tipus test sobre contin-
guts conceptuals, i una segona part en la
que s’haurà de realitzar un exercici pràctic.
El contingut de la prova tindrà com a refe-
rència els objectius i els continguts esta-
blerts en el currículum dels crèdits dels ci-
cles formatius assignats a l’especialitat
docent corresponent.

La durada aproximada de la prova serà
de 4 hores i la realitzarà una comissió ava-
luadora integrada per un inspector d’Edu-
cació de l’àrea de formació professional i
dos professors funcionaris de l’especialitat

designats per la Direcció General de Perso-
nal Docent, a proposta de la Direcció Ge-
neral de Formació Professional.

Les persones que no superin la prova,
sempre que puguin impartir altres especia-
litats, romandran a la borsa de treball de
personal interí docent només per aquestes
altres especialitats.

El Departament d’Educació podrà esta-
blir la superació d’una prova per ocupar va-
cants i substitucions en escoles oficials
d’idiomes.

Les persones que acreditin una experièn-
cia docent prèvia en l’especialitat correspo-
nent de 6 mesos en centres públics depen-
dents del Departament d’Educació no
hauran de realitzat aquesta prova.

La prova consistirà en una entrevista oral
en la qual el candidat demostri la compe-
tència lingüística suficient per impartir clas-
ses de l’especialitat corresponent i una pro-
va escrita en la qual el candidat demostri
coneixement sobre els objectius i continguts
del currículum de les escoles oficials d’idi-
omes i coneixements didàctics per impartir
classes de l’idioma com a segona llengua.
La durada aproximada de la prova serà de
dues hores i mitja.

També es podrà establir la superació
d’una prova per ocupar vacants i substitu-
cions escoles d’arts aplicades i oficis artís-
tics, sempre que les persones que han
d’ocupar aquestes places no hagin prestat
serveis en escoles d’arts aplicades i oficis
artístics, dependents del Departament
d’Educació durant un mínim de 6 mesos en
l’especialitat.

—18 És motiu de baixa de la borsa de tre-
ball la renúncia, no acceptar la destinació
adjudicada, no assistir als actes públics de
nomenaments sense causa justificada quan
s’estigui obligat a assistir-hi, així com no
prendre possessió del lloc de treball adjudi-
cat en els terminis previstos sense causa
justificada.

També és motiu de baixa de la borsa el
fet d’haver estat sancionat, mitjançant ex-
pedient disciplinari, per qualsevol falta molt
greu o per una falta greu que comporti l’in-
compliment greu dels deures i les obligaci-
ons derivats de les funcions pròpies del lloc
de treball.

Així mateix, no serà inclòs a la borsa de
treball docent, una vegada finalitzat el seu
nomenament, el docent que hagi mostrat un
rendiment insuficient que no comporti inhibi-
ció o una evident i documentada manca de
capacitat per ocupar el lloc de treball i que
impedeixi complir les funcions assignades,
mitjançant expedient administratiu contradic-
tori i no disciplinari, un cop escoltada la jun-
ta de personal docent corresponent.

Com a conseqüència de l’expedient con-
tradictori esmentat, en cas que es conclo-
gui la manca evident de capacitat per a la
docència, la resolució de l’expedient inclourà
la limitació de no poder-se presentar a una
nova convocatòria per tornar a formar part
de la borsa de treball durant el curs següent.

Finalitzat aquest termini, i en cas de pre-
sentar la corresponent sol·licitud de partici-
pació en el concurs de mèrits, la persona
interessada haurà de superar una prova
d’idoneïtat i s’iniciarà un procediment de
tutorització.
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—19 Quan els serveis territorials adjudi-
quin un lloc de treball al professorat nome-
nat per cobrir substitucions en règim d’in-
terinitat, aquest rebrà una credencial de no-
menament on s’especificaran les dates
d’inici i cessament previstes, l’especialitat
del lloc de treball que ocuparà al centre do-
cent, i el motiu que ha originat la vacant.
Les dates especificades a la credencial no
les podrà modificar unilateralment l’Adminis-
tració, llevat dels casos en què es produeixi
una reincorporació anticipada d’un funcio-
nari, la qual cosa provocarà el cessament
del professorat nomenat.

—20 Sens perjudici de les normes regla-
mentàries que siguin aplicables al moment
d’acceptació del nomenament, la persona
interessada presentarà una declaració jura-
da conforme no treballa en cap altre lloc de
treball ni públic ni privat. L’ocupació d’un
segon lloc de treball o l’exercici d’un segon
càrrec o activitat al sector públic o privat
requerirà la prèvia i expressa autorització de
compatibilitat, que només s’atorgarà en els
casos que preveu la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal
al servei de l’Administració de la Generali-
tat.

També caldrà presentar una certificació
mèdica de no patir cap malaltia ni estar
afectat de cap limitació física o psíquica
incompatible amb l’exercici del tipus de lloc
de treball que s’hagi d’ocupar.

Amb posterioritat a la incorporació al lloc
de treball, i en el termini màxim de 45 dies,
el professorat nomenat rebrà el document
de nomenament corresponent, que tindrà
validesa legal a tots els efectes.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la
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’Educació, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la 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 adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin oportú per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 22 de desembre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX 1

Barem

Únicament es valoraran els mèrits asso-
lits fins a la data de finalització del termini
de presentació de sol·licituds. Un mateix
mèrit no podrà ser valorat per més d’un
apartat o subapartat.

—1 Experiència docent (màxim 50 punts)
1.1 Per cada curs complet durant el qual

s’hagin impartit ensenyaments reglats cor-
responents a qualsevol nivell educatiu, 5
punts.

1.2 Per cada mes complet durant el qual
s’hagin impartit ensenyaments reglats cor-
responents a qualsevol nivell educatiu,
0,4166 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del nomenament o contracte, o cer-
tificació expedida pel la director del centre
corresponent, amb el vistiplau de la Inspec-
ció d’Educació, o pel cap del servei de per-
sonal dels serveis territorials corresponents,
o bé pel secretari del col·legi de doctors i
llicenciats o d’altres col·legis professionals,
sempre que aquesta certificació pugui ser
emesa d’acord amb els seus estatuts. Els
serveis prestats a l’estranger s’acreditaran
mitjançant certificats expedits pels ministe-
ris d’educació, per les universitats o per
altres administracions amb competències
educatives dels països respectius, deguda-
ment traduïts a qualsevol de les dues llen-
gües oficials a Catalunya.

Per als serveis prestats fora del Departa-
ment d’Educació s’haurà d’acreditar la data
de finalització de la prestació del servei
mitjançant una diligència de cessament, una
certificació d’empresa o algun altre docu-
ment oficial on consti aquesta informació.

Tant al subapartat 1.1 com al 1.2, per
poder computar els serveis prestats als be-
caris de formació de docència i recerca com
a experiència docent, caldria que la univer-
sitat on els ha prestat certifiqués que estan
en possessió de totes i cadascuna de les
facultats pròpies dels docents (que impartei-
xen la totalitat de la matèria d’un curs, que
avaluen els alumnes de la matèria esmenta-
da i que signen les actes corresponents).

En els dos subapartats esmentats com-
puten com a serveis docents els prestats
com a educador en llars d’infants.

—2 Formació acadèmica (màxim 25 punts)
2.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat.
Es valorarà exclusivament la nota mitjana

del títol al·legat com a requisit de titulació
que preveu el punt 3.e) de la Resolució, tal
i com a continuació s’indica:

De 6 punts fins a 7,50 punts: 1,5 punts.
De 7,51 punts fins a 10 punts: 2,5 punts.
Documents justificatius: certificació aca-

dèmica original o fotocòpia compulsada en
la qual es facin constar les puntuacions
obtingudes en totes les assignatures i cur-
sos exigits per a l’obtenció del títol al·legat.

Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’ex-
pedient acadèmic, en els casos en què a la
certificació acadèmica no hi figurin les ex-
pressions numèriques completes, s’aplica-
ran les equivalències següents:

Aprovat: 5 punts.
Notable: 7 punts.
Excel·lent: 9 punts.
Matrícula d’honor: 10 punts.
En el cas que a l’expedient acadèmic es

facin constar tant la qualificació literal com
la numèrica, es tindrà només en considera-
ció aquesta darrera.

Les qualificacions amb l’expressió literal
de bé es consideraran equivalents a 6 punts
i les que tinguin l’expressió literal de conva-

lidat o convalidada, o d’apte o apta, seran
equivalents a 5 punts.

Si a l’expedient acadèmic es recull l’expres-
sió d’assignatura adaptada, caldrà aportar la
certificació acadèmica acreditativa de la pun-
tuació obtinguda en el moment de cursar l’as-
signatura segons l’antic pla d’estudis.

Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’ex-
pedient acadèmic, en cap cas no es tindran
en consideració les qualificacions correspo-
nents a projectes de final de carrera, tesi-
nes o qualificacions anàlogues.

2.2 Pel títol de doctor en la titulació al·le-
gada com a requisit de titulació previst al
punt 3.e) d’aquesta Resolució:

2.2.1 Per haver superat la fase docent i
la fase investigadora del doctorat: 5 punts.

2.2.2 Per posseir el títol de doctor: 5
punts.

La puntuació corresponent a la posses-
sió del títol de doctor (apartat 2.2.2) serà
acumulable a la de superació dels cursos
del doctorat mateix (apartat 2.2.1).

Documents justificatius: certificació acadè-
mica on consti la superació de tots els cursos
de doctorat i/o fotocòpia compulsada del títol
de doctor o, en tot cas, de la certificació
d’abonament dels drets d’expedició d’aquest,
d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol de 1988
(BOE núm. 167, de 13.7.1988).

2.3 Per titulacions universitàries diferents
de l’al·legada com a requisit de titulació pre-
vist al punt 3.e) d’aquesta Resolució:

2.3.1 Per cada titulació de primer cicle:
10 punts.

2.3.2 Per cada titulació de segon cicle:
10 punts.

La puntuació corresponent a les titulaci-
ons de segon cicle (apartat 2.3.2) serà acu-
mulable a la del primer cicle de la mateixa
llicenciatura (apartat 2.3.1).

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol.

Quan la certificació acadèmica correspon-
gui a una titulació de segon cicle haurà d’es-
mentar que ha superat el primer cicle.

2.4 Per haver realitzat la tesi de llicen-
ciatura o examen de grau de la titulació
al·legada com a requisit de titulació previst
al punt 3.e) d’aquesta Resolució: 5 punts.

Document justificatiu: certificació acredi-
tativa corresponent.

2.5 Per cada diploma de postgrau o
màster finalitzat:

2.5.1 D’una durada igual o superior a 300
hores: 4 punts.

2.5.2 D’una durada igual o superior a 150
hores: 2 punts.

2.5.3 D’una durada inferior a 150 hores:
1 punt.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol amb especificació de les
hores de durada. Si en el títol no hi consten
les hores, certificació acreditativa expedida
per l’organisme o centre corresponent, on
constin les hores de durada, juntament amb
una fotocòpia compulsada del títol o del
rebut que acrediti el pagament corresponent
a la seva expedició. En qualsevol cas és im-
prescindible especificar les hores de dura-
da del postgrau o màster.

2.6 Per titulacions de les escoles ofici-
als d’idiomes:

2.6.1 Per cada titulació de cicle elemen-
tal: 1 punt.
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2.6.2 Per cada titulació de cicle superi-
or: 2 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol o certificació acadèmica
corresponent.

2.7 Activitats de formació permanent:
participació en activitats de formació per-
manent incloses al pla de formació perma-
nent del Departament d’Educació o del de
Benestar i Família o bé organitzades per les
universitats o reconegudes pel Departament
d’Educació, o organitzades o reconegudes
per altres comunitats autònomes amb ple-
nes competències educatives, o pel Minis-
teri d’Educació i Ciència.

Es valoraran les activitats següents:
Per participar en cursos, seminaris, for-

mació en centres i assessoraments d’una
durada mínima de 15 hores i també per
formar part de grups de treball i seminaris
permanents d’una durada mínima de 40
hores: 0,5 punts per cada 15 hores acredi-
tades, fins un màxim de 6 punts.

Exclusivament per a l’especialitat de mú-
sica, es valoraran en els mateixos termes
els cursos organitzats pels conservatoris de
música.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa expedida per l’organisme o centre
corresponent, amb especificació de les
hores de durada (no s’acceptarà cap certi-
ficació que no les inclogui). Per a les activi-
tats incloses al pla de formació o reconegu-
des, l’entitat col·laboradora corresponent hi
farà constar explícitament que l’activitat en
qüestió està inclosa al pla esmentat o que
està reconeguda, i hi indicarà la resolució
de reconeixement.

Només es valoraran les activitats de for-
mació permanent realitzades amb posteri-
oritat a l’obtenció del títol al·legat per a l’in-
grés a la llista d’interins.

En cap cas no podran ser valorats mitjan-
çant aquest apartat els cursos realitzats per
a l’obtenció d’un títol o certificat acadèmic.

ANNEX 2

Documentació justificativa dels requisits

—1 Fotocòpia del document nacional
d’identitat (DNI) vigent. En el cas de no ser
espanyol, caldrà presentar una fotocòpia del
document acreditatiu de la seva nacionali-
tat o, si no, una fotocòpia del passaport.

—2 Fotocòpia compulsada del títol exigit
o certificació acadèmica original o, en tot
cas, fotocòpia compulsada acreditativa
d’haver realitzat tots els estudis necessaris
per a la seva expedició, amb indicació de la
convocatòria en què es van acabar, o bé una
certificació que acrediti la realització i con-
vocatòria d’aquests estudis.

En el cas de presentar la certificació aca-
dèmica dels estudis realitzats, s’hi haurà
d’adjuntar també la fotocòpia compulsada
del rebut que acrediti el pagament corres-
ponent dels drets d’expedició del títol.

Si la titulació ha estat obtinguda a l’es-
tranger, caldrà adjuntar la corresponent
homologació o bé la credencial de reconei-
xement de la titulació per a l’exercici de la
professió de mestre o de professor d’edu-
cació secundària.

—3 Exclusivament per al cos de professors
d’ensenyament secundari, certificat d’aptitud
pedagògica expedit per un institut de cièn-
cies de l’educació o el títol d’especialització
didàctica, excepte per a les especialitats de
psicologia i pedagogia, tecnologia i les de la
formació professional específica. També
podrà justificar-se mitjançant el resguard
d’haver fet el seu pagament.

Quan en substitució del certificat d’apti-
tud pedagògica s’al·legui experiència docent
efectiva durant dos cursos acadèmics,
s’acreditarà aquest fet mitjançant certifica-
ció expedida pel secretari amb el vistiplau
del director del centre, si es tracta d’un
centre públic, fent-hi constar el número de
registre personal. Si l’experiència docent
que s’acredita correspon a un centre privat,
l’esmentada certificació haurà de ser expe-
dida pel director del centre amb el vistiplau
de la Inspecció d’Educació, o pel secretari
del col·legi de doctors i llicenciats o d’altre
col·legi professional, sempre que aquesta
certificació pugui ser emesa d’acord amb
els seus estatuts.

—4 Declaració jurada o promesa de no ha-
ver estat separat mitjançant expedient dis-
ciplinari del servei de cap administració
pública, ni de trobar-se inhabilitat per a
l’exercici de les funcions públiques. Els
aspirants que no posseeixen la nacionalitat
espanyola hauran de presentar declaració
jurada o promesa de no estar sotmesos a
sanció disciplinària o condemna penal que
impossibiliti l’accés a la funció pública al seu
estat d’origen.

—5 Fotocòpia compulsada del títol acre-
ditatiu del coneixement adequat de la llen-
gua catalana.

—6 Fotocòpia compulsada de la titulació
idònia que capacita per ocupar un lloc o
llocs de treball de l’especialitat o les espe-
cialitats que se sol·liciten.

ANNEX 3

Model de declaració jurada o promesa,
apartat d) del punt 3, per a aspirants que
posseeixen la nacionalitat espanyola

“El senyor/La senyora (nom i cognoms),
amb domicili a (població, carrer, número) i
document nacional d’identitat (número), de-
clara sota jurament o promesa, a efectes de
formar part de la llista d’aspirants a cobrir
places vacants o substitucions en règim
d’interinitat en centres docents públics d’en-
senyaments no universitaris, que no ha estat
separat/ada del servei de cap de les admi-
nistracions públiques i que no es troba in-
habilitat/ada per a l’exercici de les funcions
públiques.

”(Localitat i data).
”(Signatura)”.

Model de declaració jurada o promesa,
apartat d) del punt 3, per a aspirants que
no posseeixen la nacionalitat espanyola

“El senyor/La senyora (nom i cognoms),
amb domicili a (població, carrer, número) i
passaport núm. (número), declara sota ju-
rament o promesa, a efectes de formar part
de la llista d’aspirants a cobrir places va-

cants o substitucions en règim d’interinitat
en centres docents públics d’ensenyaments
no universitaris, que no ha estat sotmès/esa
a cap sanció disciplinària o condemna pe-
nal que li impossibiliti a (estat d’origen) l’ac-
cés a la funció pública.

“(Localitat i data).
“(Signatura)”.

(05.355.049)

RESOLUCIÓ EDC/3712/2005, de 22 de
desembre, per la qual es convoquen els
concursos de mèrits per tal de proveir amb
caràcter definitiu llocs de treball docents
vacants del cos de mestres i el cos de pro-
fessors d’ensenyament secundari als cen-
tres de recursos pedagògics, els equips
d’assessorament i orientació psicopedagò-
gica i els centres de recursos educatius per
a deficients auditius.

El Decret 155/1994, de 28 de juny (DOGC
núm. 1918, de 8.7.1994), pel qual es regu-
len els serveis educatius, modificat pel De-
cret 180/2005, de 30 d’agost (DOGC núm.
4460, d’1.9.2005), defineix els serveis edu-
catius com a òrgans de suport permanent
a la tasca docent dels mestres, dels profes-
sors i dels centres docents, i n’estableix els
tipus, la composició i les funcions.

Els centres de recursos pedagògics (CRP)
són serveis educatius que, en un àmbit ter-
ritorial definit, donen suport a l’activitat
pedagògica dels centres i a la tasca docent
dels mestres i dels professors, i estan inte-
grats per funcionaris docents dels cossos
de mestres i de professors d’ensenyament
secundari.

Els equips d’assessorament i orientació
psicopedagògica (EAP) són serveis educa-
tius de composició multidisciplinar que, en
un àmbit territorial definit, donen suport psi-
copedagògic als centres docents, i estan
integrats per funcionaris del cos de profes-
sors d’ensenyament secundari que reunei-
xin els requisits exigibles legalment per
cobrir places de l’especialitat de psicologia
i pedagogia.

Els centres de recursos educatius per a
deficients auditius (CREDA) són serveis edu-
catius que proporcionen suport a l’activitat
dels professionals de l’ensenyament per
contribuir a l’adequació de la seva tasca a
les necessitats educatives especials dels
alumnes amb disminucions auditives greus
i permanents i dels alumnes amb trastorns
del llenguatge. Estan integrats per funcio-
naris del cos de mestres amb titulació o di-
ploma d’especialista en audició i llenguatge
reconegut oficialment i per funcionaris del
cos de professors d’ensenyament secundari
que reuneixin els requisits exigibles legal-
ment per cobrir places de l’especialitat de
psicologia i pedagogia.

El Decret 155/1994, de 28 de juny, pel
qual es regulen els serveis educatius, esta-
bleix també que els llocs de treball dels
serveis educatius esmentats són de caràc-
ter singular, excepte els llocs de treball
corresponents al cos de diplomats de l’Ad-
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ministració de la Generalitat, i que la seva
provisió es farà mitjançant concurs de mè-
rits entre el personal pertanyent als cossos
docents corresponents.

En conseqüència, s’anuncia la convocatò-
ria dels concursos de mèrits per tal de pro-
veir, amb caràcter definitiu, llocs de treball
docents de caràcter singular vacants i possi-
bles resultes als centres de recursos pedagò-
gics, als equips d’assessorament i orientació
psicopedagògica i als centres de recursos
educatius per a deficients auditius. En aques-
ta convocatòria són aplicables el Decret 155/
1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els
serveis educatius, modificat pel Decret 180/
2005, de 30 d’agost, el Decret legislatiu 1/
1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la
refosa en un Text únic dels preceptes de de-
terminats 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 de l’Administració de la Generalitat.

Amb la finalitat que els participants pu-
guin prendre part en els tres concursos en
un sol acte, manifestaran la seva prioritat
en l’ordre d’obtenció de destinació i aques-
ta serà única.

A proposta de la Direcció General de Per-
sonal Docent,

Resolc:

—1 Anunciar la convocatòria de concur-
sos de mèrits per tal de proveir amb caràc-
ter definitiu llocs de treball docents vacants,
i les possibles resultes que es produeixin en
els mateixos concursos, en els serveis edu-
catius següents:

a) Centres de recursos pedagògics (CRP).
b) Llocs de psicologia i pedagogia (PSI) als

equips d’assessorament i orientació psicope-
dagògica (EAP) i als centres de recursos edu-
catius per a deficients auditius (CREDA).

c) Llocs d’audició i llenguatge (ALL) als
centres de recursos educatius per a defici-
ents auditius (CREDA)

—2 Aquests concursos es regiran per les
bases que s’inclouen als annexos I (llocs als
CRP), II (llocs PSI als EAP/CREDA) i III (llocs
ALL als CREDA), d’aquesta Resolució.

—3 Els qui participin en aquesta convo-
catòria i sol·licitin destinació en dos o tres
concursos, obtindran, si s’escau, una úni-
ca destinació. A aquest efecte, manifesta-
ran, en el termini previst per presentar re-
clamacions i desistiments a la resolució pro-
visional, la seva prioritat entre concursos per
a l’obtenció de destinació dins el mateix cos
de participació. Cas que no manifestin la
seva opció, es considerarà prioritària la
destinació segons l’ordre indicat a l’article
1 d’aquesta Resolució.

Els qui hi participin des del cos de mes-
tres i des del cos de professors d’ensenya-
ment secundari hauran de presentar dues
sol·licituds, una per cada cos.

—4 Als efectes d’aquesta Resolució, s’en-
tendrà per funcionaris dependents del De-
partament d’Educació el personal funcionari
que estigui en alguna de les següents cir-
cumstàncies:

a) Els qui, sigui quina sigui la seva situ-
ació administrativa, mai no hagin tingut una
destinació definitiva després d’ingressar al
cos de funcionaris corresponent mitjançant
un procediment selectiu convocat pel De-
partament d’Educació.

b) Els qui, sigui quina sigui la seva situ-
ació administrativa, en l’actualitat tinguin una
destinació definitiva en un centre de l’àmbit
de gestió del Departament d’Educació

c) Els qui van passar a una situació ad-
ministrativa diferent de la de servei actiu
tenint destinació definitiva, o havent-la per-
dut prèviament, en un centre de l’àmbit de
gestió del Departament d’Educació, tant si
estan en aquella situació administrativa com
si han reingressat amb destinació provisio-
nal al servei actiu.

d) Els qui, tot i estar en situació adminis-
trativa de servei actiu en un cos docent,
hagin perdut la destinació definitiva que
tenien en un centre de l’àmbit de gestió del
Departament d’Educació, pel motiu que
sigui.

Els funcionaris en situació administrativa
d’excedència voluntària o de suspensió de
funcions només hi podran participar si l’1
de setembre de 2006 compleixen els requi-
sits per reingressar al servei actiu.

Els funcionaris en situació administrativa
de servei actiu amb una destinació definiti-
va podran participar en aquest concurs si
en acabar el curs 2005-2006 han transcor-
regut dos anys des de la presa de posses-
sió de la darrera destinació definitiva.

—5 Delegar la competència de resoldre
aquesta convocatòria en la directora gene-
ral de Personal Docent.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la 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 contenci-
osa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la conse-
llera d’Educació, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la 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 adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 22 de desembre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX I

Concurs de mèrits per tal de proveir, amb
caràcter definitiu, llocs de treball docents va-
cants als centres de recursos pedagògics
(llocs als CRP), i les possibles resultes que
es produeixin en el mateix concurs.

I.a) Bases del concurs

Segons estableix el Decret 155/1994, els
centres de recursos pedagògics (CRP) són
serveis educatius que donen suport a l’ac-
tivitat pedagògica dels centres i a la tasca
docent dels mestres i professors en un àmbit
territorial definit.

Les funcions que e ls corresponen,
d’acord amb l’esmentada normativa, són
l’oferta de recursos, d’infrastructura i de
serveis als mestres i professors dels cen-
tres docents, la catalogació dels recursos
educatius del medi local i comarcal, el su-
port a les activitats docents i a l’intercanvi
d’experiències educatives, i la coordinació
i organització de l’execució i del seguiment
de les activitats de formació permanent.

—1 Requisits dels participants
1.1 Cos i situació administrativa.
Poden prendre part en aquest concurs els

funcionaris de carrera i els funcionaris en
pràctiques del cos de mestres i del cos de
professors d’ensenyament secundari de-
pendents del Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya, sigui quina si-
gui la seva situació administrativa.

En relació amb aquest requisit s’aplicarà
el que preveu l’article 4 de la Resolució de
convocatòria.

1.2 Coneixement de la llengua catalana.
Els funcionaris que participin en aquest

concurs hauran d’acreditar que posseeixen
el certificat de nivell de suficiència (C) o el
certificat de nivell superior (D) de català, o
qualsevol dels títols, diplomes i certificats
considerats equivalents als esmentats cer-
tificats de català. També es considerarà que
posseeixen el requisit de coneixement de la
llengua catalana els qui hagin obtingut la
idoneïtat especial per impartir l’ensenyament
en llengua catalana, per resolució de la Di-
recció General d’Ordenació i Innovació Edu-
cativa o per haver superat el concurs opo-
sició d’accés al cos de mestres o el concurs
oposició d’accés a cossos docents d’ense-
nyaments secundaris a partir de 1991. Igual-
ment hauran d’acreditar el nivell adequat oral
i escrit de la llengua aranesa per ocupar els
llocs de treball a Era Val d’Aran.

En cas que no tinguin registrada cap
d’aquestes capacitacions al registre infor-
màtic de personal del Departament d’Edu-
cació hauran d’adjuntar a la sol·licitud de
participació una fotocòpia compulsada del
document acreditatiu corresponent.

1.3 Experiència docent.
Els funcionaris que participin en aquest

concurs de mèrits hauran d’acreditar l’exer-
cici de la docència durant un mínim de tres
anys en centres d’educació infantil i primà-
ria, d’educació especial, d’educació secun-
dària, de règim especial, de formació de
persones adultes o en serveis educatius.

1.4 Requisit d’especialitat.
Poden prendre part els funcionaris es-

mentats en l’apartat 1.1 que compleixin la
resta de requisits independentment de l’es-
pecialitat de la qual són titulars.

1.5 Còmput i reconeixement de requisits.
Totes les condicions exigides en aquest

concurs han d’estar reconegudes en la data
de finalització del termini de presentació de
sol·licituds, llevat del requisit relatiu a la
permanència durant dos anys en la darrera
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destinació definitiva obtinguda i del trans-
curs del temps requerit per a tornar al ser-
vei actiu, en el cas dels qui participin des
de les situacions administratives d’excedèn-
cia i suspensió de funcions, que s’entendrà
complert a 31 d’agost de 2006.

—2 Vacants
Les vacants que s’ofereixen en aquest

concurs són les que figuren a l’apartat I.c),
les quals s’incrementaran amb les resultes
que es produeixin, si corresponen a llocs de
treball el funcionament dels quals estigui
previst a la planificació educativa.

—3 Puntuació de mèrits i prioritat en l’ad-
judicació

3.1 Puntuació i prioritat en l’adjudicació.
El concurs es resoldrà en funció de la pun-

tuació total acreditada d’acord amb el ba-
rem de mèrits que s’indica a l’apartat I.b).

L’adjudicació de llocs de treball es realit-
zarà, en tot cas, atenent les peticions i els
mèrits dels concursants.

La puntuació total serà la suma de les pun-
tuacions obtingudes en les parts A i B del ba-
rem de mèrits. En cas que es produeixin
empats en el total de la puntuació, es resol-
dran atenent, successivament, la puntuació
més alta obtinguda en cadascun dels apar-
tats de la part A del barem, d’acord amb l’or-
dre en què s’hi detallen. Si persisteix l’empat,
caldrà atenir-se a la puntuació més alta obtin-
guda en cada subapartat, també en l’ordre
en què s’hi detallen. Si cal, s’utilitzarà com a
últim criteri de desempat l’any de promoció
d’ingrés en el cos des del qual es concursa,
i dintre d’aquest, la puntuació més alta obtin-
guda en el procés selectiu d’ingrés al cos.

3.2 Comissió d’avaluació de mèrits.
Els mèrits al·legats pels concursants que

preveuen els apartats a.4), a.5) i c) de la part
A i la part B del barem seran valorats per
una única comissió que es constituirà a la
seu del Departament d’Educació i que serà
composta per:

President/a: subdirector general de For-
mació Permanent i Recursos Pedagògics o
persona en qui delegui

Vocals:
Un/a inspector/a d’Educació, a proposta

de la Direcció General d’Ordenació i Inno-
vació Educativa

Un/a tècnic/a de la Secció de Serveis
Educatius i Formació Permanent d’un dels
serveis territorials del Departament d’Edu-
cació o de la Subdirecció General de For-
mació Permanent i Recursos Pedagògics

Un/a director/a d’un centre docent, a pro-
posta de la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa

Un/a funcionari/ària docent en actiu, amb
destinació definitiva en un centre de recur-
sos pedagògics, escollit per sorteig públic.

El sorteig a què s’ha fet esment tindrà lloc
el dia 1 de febrer de 2006, a les 10 hores,
a la Direcció General de Personal Docent
(Via Augusta, 202, Barcelona).

Per a la comissió es designarà una co-
missió suplent. La composició de les comis-
sions titular i suplent es farà pública mitjan-
çant una resolució de la directora general
de Personal Docent que s’exposarà a la seu
del Departament d’Educació.

Els membres de la comissió han de per-
tànyer a grups de titulació igual o superior

a l’exigit per ocupar els llocs objecte de
concurs.

Els membres de la comissió estaran sub-
jectes a les causes d’abstenció i recusació
que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

3.3 Valoració objectiva dels mèrits.
L’assignació de la puntuació que corres-

pon als concursants pels apartats i suba-
partats a.1), a.2), a.3), b), d) i e) del barem
de mèrits la duran a terme les seccions de
gestió de personal docent dels serveis ter-
ritorials del Departament d’Educació. En el
cas de personal adscrit als serveis educa-
tius de la ciutat de Barcelona, el barem
d’aquests apartats i subapartats el durà a
terme el Consorci d’Educació de Barcelona.

3.4 Còmput i reconeixement de mèrits
al·legats.

Tots els mèrits que s’al·leguin han d’es-
tar complerts o reconeguts en la data de
finalització del termini de presentació de
sol·licituds.

Quant a la data de finalització del còmput
de serveis dels apartats a.1), a.2), a.3) i b),
serà també la data de finalització del termi-
ni de presentació de sol·licituds.

Els participants no hauran d’acreditar do-
cumentalment els mèrits al·legats de què hi
hagi constància en el Registre informàtic de
personal del Departament d’Educació.

No es tindran en compte els mèrits que
no s’al·leguin durant el termini de presenta-
ció de sol·licituds. Tampoc no es podran
tenir en compte els mèrits que no es justi-
fiquin de la manera indicada a l’apartat I.b)
durant el termini de presentació de sol·li-
cituds, sens perjudici del que preveu aques-
ta base, quant als mèrits que ja consten en
el Registre informàtic de personal del De-
partament d’Educació, i les bases 4 i 5, pel
que fa al termini de reclamacions.

—4 Formalització de les sol·licituds i ad-
missió de participants

4.1 Obtenció i presentació de la sol·li-
citud.

Per participar en aquest concurs, el per-
sonal funcionari haurà d’emplenar una úni-
ca sol·licitud per cos des del qual es parti-
cipa segons els models oficials, que podrà
obtenir al Departament d’Educació, als seus
serveis territorials o, si escau, al Consorci
d’Educació de Barcelona. A aquesta sol·li-
citud s’ha d’adjuntar el full de serveis i de
mèrits, amb la documentació justificativa
corresponent i, si escau, el text correspo-
nent a la part B del barem de mèrits.

Els models també es poden imprimir mit-
jançant les pàgines de Professorat de l’adre-
ça d’Internet http://www.gencat.net/educa-
cio.

Les sol·licituds i la documentació que les
acompanyin s’adreçaran als serveis territo-
rials d’Educació o, si escau, al Consorci
d’Educació de Barcelona, on els participants
presten serveis el curs 2005-06.

Els que concursin des de la situació ad-
ministrativa de suspensió de funcions o
d’excedència adreçaran la seva sol·licitud
als serveis territorials del Departament
d’Educació del qual depengui el centre on
hagin tingut la darrera destinació definitiva
o provisional.

En tot cas, les sol·licituds es podran pre-
sentar al Registre del Departament d’Edu-
cació i en qualsevol de les dependències a
què es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, sempre que
es faci dins el termini assenyalat.

En cas que s’opti per presentar la sol·li-
citud en una oficina de correus, es farà en
sobre obert per tal que la instància sigui
datada i segellada pel funcionari de correus
abans que sigui certificada.

El termini de presentació de sol·licituds
per participar en aquest concurs serà del
10 al 30 de gener de 2006, ambdós inclo-
sos.

4.2 Participació en més d’un concurs.
Els participants en aquest concurs de mè-

rits que també participin en algun dels con-
cursos objecte d’aquesta convocatòria no-
més podran obtenir una única destinació per
cos. A aquests efectes, hauran de prioritzar
les destinacions tal com està previst a la
base 5.1.

Si dins el termini que s’estableix no s’in-
dica la priorització, s’entendrà que aquesta
es fa seguint l’ordre dels concursos tal com
s’anuncien en l’article 1 de la Resolució de
convocatòria.

4.3 Peticions i codis de destinació.
Els participants en aquest concurs de mè-

rits hauran de sol·licitar els CRP, per ordre
de preferència, fent constar el codi corres-
ponent, que haurà de coincidir amb els
detallats a l’apartat I.c).

El nombre màxim de peticions que es po-
den sol·licitar és de 30. En cap cas no es
faran peticions relatives a municipis, zones
o comarques.

Qualsevol error en el número del codi
sol·licitat determinarà que s’anul·li la peti-
ció si no es correspon a cap dels CRP exis-
tents, o bé que s’obtingui destinació en un
CRP no desitjat.

Cap dada que consigni erròniament l’in-
teressat no podrà ser invocada per aquest
a efectes de possibles reclamacions, ni es
considerarà per aquest motiu que els seus
drets i interessos han estat perjudicats, fins
i tot en el cas d’error en el codi, atès que el
codi és el determinant de l’adjudicació.

Una vegada lliurada la documentació i fi-
nalitzat el termini de presentació de sol·li-
cituds no es podrà modificar o anul·lar la
petició.

4.4 Llista de participants.
Un cop finalitzada l’actuació de les co-

missions d’avaluació, assignades les pun-
tuacions als concursants i gravades les
sol·licituds, els serveis territorials d’Educa-
ció i el Consorci d’Educació de Barcelona
exposaran als taulers d’anuncis la llista de
participants en aquest concurs, amb les
puntuacions obtingudes.

Els participants podran consultar aques-
tes dades a través de l’adreça d’Internet
http://www.gencat.net/educacio.

Una vegada exposades les llistes s’obri-
rà un termini de cinc dies hàbils per presen-
tar reclamacions, a comptar a partir de l’en-
demà de l’exposició.

Durant aquest termini els interessats tam-
bé podran aportar la documentació acredi-
tativa dels mèrits i requisits que, havent estat
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al·legats durant el termini de presentació de
sol·licituds de participació, no hagin estat
degudament justificats.

Al mateix temps que s’exposin les llistes
de participants, s’anunciarà la data d’inici
de les entrevistes previstes a la part B del
barem de mèrits.

Un cop estudiades les reclamacions con-
tra la llista de participants, la comissió farà
pública, amb 48 hores d’antelació, al tauler
d’anuncis de la seu del Departament d’Edu-
cació, als serveis territorials, al Consorci
d’Educació de Barcelona i a l’adreça d’In-
ternet abans esmentada, el lloc, dia i hora
en què es convoca cada aspirant per rea-
litzar l’entrevista.

—5 Adjudicació de les destinacions i pre-
sa de possessió

5.1 Resolució provisional d’adjudicació
de destinacions.

Ateses les reclamacions que correspon-
guin a les llistes de participants, la Direcció
General de Personal Docent procedirà a
l’adjudicació provisional de les destinacions,
d’acord amb les peticions, els mèrits dels
concursants, així com el que disposa aques-
ta Resolució.

A la resolució provisional es farà constar
la llista de participants amb la puntuació
atorgada i el lloc de treball adjudicat provi-
sionalment.

Aquesta resolució es farà pública als ser-
veis territorials del Departament d’Educa-
ció i al Consorci d’Educació de Barcelona.
Les dades de l’adjudicació provisional es
podran consultar també a les pàgines de
Professorat de l’adreça d’Internet http://
www.gencat.net/educacio

Els concursants podran presentar desis-
timents a la participació en aquest concurs
i reclamacions contra la resolució provisio-
nal dins el termini de cinc dies hàbils a
comptar de l’endemà de l’exposició de la
resolució provisional als serveis territorials i
al Consorci d’Educació de Barcelona.

Així mateix, dins d’aquest termini, els par-
ticipants que hagin obtingut més d’una ad-
judicació provisional hauran de prioritzar el
concurs pel qual es vol ser destinat. Cas que
no manifestin la seva opció, s’entendrà que
aquesta és la prevista a la base 4.2.

5.2 Resolució definitiva d’adjudicació de
destinacions.

Una vegada resoltes les reclamacions i ex-
closos els concursants que desisteixin de
la participació, i atesa la priorització previs-
ta a la base 5.1, s’emetrà resolució defini-
tiva que es publicarà al DOGC, i contra la
qual es podrà interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos
comptats des de l’endemà de la seva publi-
cació.

També es podrà interposar potestativa-
ment recurs de reposició davant la directo-
ra general de Personal Docent en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Amb aquesta publicació es considerarà
efectuada la notificació als interessats a tots
els efectes.

Les dades relatives a l’adjudicació defini-
tiva podran consultar-se, a les pàgines de
Professorat de l’adreça d’Internet http://
www.gencat.net/educacio.

5.3 Presa de possessió.
El professorat que concursi des de la si-

tuació administrativa d’excedència i obtin-
gui destinació estarà obligat a presentar, als
serveis territorials d’on depengui el lloc de
treball adjudicat, abans de prendre’n pos-
sessió, els documents següents:

a) Còpia de la resolució de declaració de
la situació administrativa d’excedència.

b) Declaració expressa de no estar pro-
cessat ni separat mitjançant expedient dis-
ciplinari de cap administració pública, ni
trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les
funcions públiques.

El professorat que no justifiqui els requi-
sits que s’exigeixen per reingressar no po-
drà prendre possessió de la destinació
obtinguda en el concurs. Així mateix, els fun-
cionaris en pràctiques que obtinguin desti-
nació i no superin la fase de pràctiques no
podran prendre possessió de la plaça. En
ambdós supòsits, el lloc de treball restarà
vacant.

Les destinacions adjudicades en la reso-
lució definitiva d’aquest concurs de mèrits
seran irrenunciables, llevat del cas que en
aquest mateix procés s’obtingui una desti-
nació per un altre cos o que abans de la
presa de possessió s’obtingui una altra
destinació definitiva mitjançant convocatò-
ria pública. En aquests casos l’interessat
haurà d’optar per escrit a incorporar-se a
una d’elles.

L’Administració deixarà sense efecte les
destinacions obtingudes per qualsevol con-
cursant que no s’a just i  a les normes
d’aquesta Resolució.

Els funcionaris que participin en aquest
concurs de mèrits i als qual es declari en
situació administrativa d’excedència durant
la seva tramitació o cessin en el servei actiu
per qualsevol altra causa, es consideraran
excedents del lloc de treball que els hagi
pogut correspondre, el qual quedarà vacant
a tots els efectes.

Els professors o mestres que obtinguin
destinació per aquest concurs i durant el
procés de tramitació hagin permutat les
destinacions, hauran d’exercir obligatòria-
ment en el lloc adjudicat per aquesta Reso-
lució, i quedarà anul·lada, per tant, la per-
muta concedida.

La presa de possessió en la nova desti-
nació tindrà lloc l’1 de setembre de 2006 i
se cessarà en el lloc de procedència el 31
d’agost de 2006.

—6 Recollida de documentació aportada
amb la sol·licitud

Una vegada transcorreguts els terminis
per interposar els recursos que caben con-
tra la resolució definitiva, s’obrirà un termini
d’un mes perquè els participants puguin
retirar la seva documentació. A aquests
efectes podran fer-ho personalment o dele-
gar en una altra persona, degudament au-
toritzada, sempre i quan no s’hagi interpo-
sat recurs pel propi interessat o per tercers
que poguessin afectar-li. Si no es retirés la
documentació en el termini esmentat, s’en-
tendrà que el participant renuncia a la seva
recuperació i, per tant, que decau en el seu
dret a fer-ho.

—7 Unitats d’informació i gestió
Per a qualsevol aclariment en relació amb

aquest concurs de mèrits, caldrà que les
persones interessades s’adrecin a les sec-
cions de gestió de personal dels serveis ter-
ritorials del Departament d’Educació que els
correspongui segons la destinació del curs
2005-2006 o, si escau, al Consorci d’Edu-
cació de Barcelona.

I.b) Barem de mèrits aplicable al concurs

La selecció dels candidats es farà en dues
parts. Ambdues hauran de ser superades
per poder tenir destinació en algun lloc de
treball objecte d’aquest concurs.

Part A: currículum professional (màxim 25
punts).

Per a la superació d’aquesta part, els as-
pirants hauran d’assolir un mínim de 5 punts.

a) Experiència professional (màxim 15
punts):

a.1) Exercici en càrrecs directius als cen-
tres docents públics dependents del Depar-
tament d’Educació o als serveis educatius
(màxim 2 punts).

a.1.1) Per cada any d’exercici en el càr-
rec de director de centre docent públic de-
pendent del Departament d’Educació o de
serveis educatius: 0,50 punts i 0,0416 punts
per mes complet.

a.1.2) Per cada any d’exercici d’altres òr-
gans unipersonals de govern en centres
docents públics dependents del Departa-
ment d’Educació (secretari, cap d’estudis,
coordinador pedagògic, o anàleg): 0,15
punts i 0,0125 punts per mes complet.

Documents justificatius: cas que els no-
menaments no constin al Registre informà-
tic de personal, fotocòpia compulsada del
nomenament corresponent amb les diligèn-
cies de presa de possessió i de cessament.

a.2) Experiència docent (màxim 9 punts).
No podran computar-se per aquest apar-

tat els períodes de prestació de serveis que
coincideixin amb la justificació del requisit
recollit a la base 1.3. A aquest efecte, es
descomptaran els serveis que s’al·leguin per
a l’apartat a.2.2) i, en cas que no puguin
detreure per aquest subapartat, es farà de
l’a.2.1).

a.2.1) Exercici en CRP (màxim 6 punts).
Per cada any de treball en un centre de

recursos pedagògics (CRP): 0,50 punts i
0,0416 punts per mes complet.

a.2.2) Exercici en centres docents o en
altres serveis educatius (màxim 3,5 punts).

Per cada any en llocs de treball en cen-
tres d’educació infantil i primària, d’educa-
ció especial, d’educació secundària, de
règim especial, de formació de persones
adultes o en altres serveis educatius: 0,375
punts i 0,0312 punts per mes complet.

Documents justificatius: els serveis pres-
tats en l’ensenyament públic s’hauran
d’al·legar en el full de serveis i de mèrits. Si
es tracta de serveis en centres públics no
dependents de la Generalitat de Catalunya,
caldrà adjuntar una certificació del cap de
la unitat de personal de l’òrgan administra-
tiu corresponent. Els serveis prestats en l’en-
senyament privat s’hauran d’acreditar mit-
jançant una certificació expedida pel director
del centre corresponent, amb el vistiplau de
la Inspecció d’Educació.

a.3) Serveis en l’Administració educativa
(màxim 2 punts).

Per cada any de treball a l’Administració
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educativa realitzant tasques tècniques o de
gestió directament relacionades amb els
serveis educatius: 0,25 punts per any i
0,0208 punts per mes complet.

Documents justificatius: cas que els ser-
veis no constin en el Registre informàtic de
personal, certificació acreditativa emesa per
la Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa.

a.4) Cursos impartits (màxim 5 punts).
a.4.1) Per participar com a ponent o im-

partir activitats o cursos de formació direc-
tament relacionats amb l’activitat pròpia
d’un CRP: 0,40 punts per cada fracció de
10 hores, fins a un màxim de 2 punts.

a.4.2) Per participar com a ponent o im-
partir activitats o cursos de formació relaci-
onats amb temes educatius inclosos al Pla
de formació permanent del Departament
d’Educació, reconeguts pel Departament
d’Educació o organitzats per altres adminis-
tracions amb plenes competències amb
matèria educativa o per universitats: 0,20
punts per cada fracció de 10 hores fins a
un màxim d’1,50 punts.

a.4.3) Per participar com a ponent o im-
partir altres activitats o cursos de formació
(jornades, simposis, etc.) relacionades amb
els serveis educatius: 0,15 punts per cadas-
cun, fins a un màxim de 0,75 punts.

a.4.4) Per participar com a ponent o im-
partir formació en cursos universitaris de
tercer cicle (màxim 0,75 punts):

a.4.4.1) Si el tema és d’especial interès
per a la tasca d’un CRP: 0,2 punts per cada
fracció de 10 hores.

a.4.4.2) Per a la resta de temes: 0,15
punts per cada fracció de 10 hores.

a.4.5) Per tutoritzar pràctiques d’estudi-
ants en serveis educatius: 0,40 punts per
cada període de 40 hores (màxim 1 punt).
No es puntuen els períodes de pràctiques
inferiors a 40 hores.

Als efectes de l’apartat a.4), se sumaran
les hores de tots els cursos, i no podrà as-
signar-se cap puntuació per una fracció
inferior a 10 hores. Quan els cursos, en lloc
d’hores, estiguin expressats en crèdits s’en-
tendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

La participació com a ponent o el fet d’ha-
ver impartir una activitat de formació només
serà computable per un únic subapartat.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa emesa per l’organisme o centre cor-
responent. En cas que els cursos impartits
hagin estat organitzats per l’Administració
educativa o pels instituts de ciències de
l’educació (ICE) la certificació l’haurà d’eme-
tre la Direcció General d’Ordenació i Inno-
vació Educativa o la universitat correspo-
nent, respectivament.

Les tutories de les pràctiques s’acredita-
ran mitjançant una certificació de la univer-
sitat corresponent on constaran les hores
fetes.

a.5) Publicacions (màxim 1 punt).
Per publicacions en llibres, revistes o per

guions de DVD o de vídeo de difusió naci-
onal sobre temes educatius:

a.5.1) Per cada llibre publicat de fins a
tres autors: 0,50 punts.

a.5.2) Per cada guió de DVD o vídeo de
difusió nacional: 0,25 punts.

a.5.3) Per cada article publicat en llibre o
en revista: 0,15 punts.

a.5.4) Per altres publicacions: 0,10 punts
cada una.

Les publicacions s’acreditaran amb la fo-
tocòpia corresponent, amb la compulsa com
a mínim de les pàgines acreditatives de l’au-
toria, el dipòsit legal i, si escau, l’ISBN.

b) Antiguitat (màxim 5 punts):
Per cada any de serveis efectius prestats

en l’ensenyament públic, en situació de
servei actiu, com a funcionari de carrera
docent del Departament d’Educació: 0,40
punts i 0,0333 punts per mes complet.

Documents justificatius: l’antiguitat s’al·le-
garà en el full de serveis i de mèrits i serà
revisada atenent a les dades que consten
al Registre informàtic de professorat.

c) Formació i perfeccionament (màxim 4
punts):

Per l’assistència a activitats de formació
incloses en el Pla de formació permanent
reconegudes pel Departament d’Educació
o organitzades per altres administracions
educatives o per les universitats:

c.1) Per l’assistència a activitats o cursos
de formació directament relacionats amb les
tasques pròpies dels CRP: 0,30 punts per
cada fracció de 15 hores, fins a un màxim
de 2 punts.

Als efectes d’aquest apartat, se sumaran
les hores de tots els cursos, i no podrà as-
signar-se cap puntuació per una fracció
inferior a 15 hores.

c.2) Per l’assistència a activitats o cursos
de formació relacionats amb temes educa-
tius inclosos al Pla de formació permanent
del Departament d’Educació, reconeguts pel
Departament d’Educació o organitzats per
altres administracions amb plenes compe-
tències amb matèria educativa o per univer-
sitats: 0,20 punts per cada fracció de 15
hores, fins a un màxim d’1 punt.

Als efectes d’aquest apartat, se sumaran
les hores de tots els cursos, i no podrà as-
signar-se cap puntuació per una fracció
inferior a 15 hores.

c.3) Per l’assistència a altres activitats de
formació (jornades, simposis, etc.) relacio-
nades amb l’activitat pròpia dels CRP: 0,10
punts per cadascuna, fins a un màxim de
0,5 punts.

c.4) Per l’assistència a cursos universita-
ris de tercer cicle (màxim 1,5 punts):

c.4.1) Per l’assistència a cursos universi-
taris d’interès especial per a la tasca en un
CRP: 0,60 punts per cada fracció de 30
hores.

Als efectes d’aquest subapartat, se su-
maran les hores de tots els cursos, i no
podrà assignar-se cap puntuació per una
fracció inferior a 30 hores. Quan els cursos,
en lloc d’hores, estiguin expressats en crè-
dits s’entendrà que cada crèdit equival a 10
hores.

c.4.2) Per l’assistència a la resta de cur-
sos universitaris: 0,30 punts per cada frac-
ció de 30 hores.

Els cursos que formin part d’un progra-
ma de doctorat que ja hagi estat valorat per
l’apartat d.1) no podran ser computats per
aquest apartat c.4).

L’assistència a una activitat o curs de for-
mació només serà computable per un únic
subapartat.

Documentació justificativa: les activitats i
cursos de formació i perfeccionament se-

ran justificades amb el certificat acreditatiu
expedit per l’Administració educativa, la
Universitat, la Direcció General d’Ordenació
i Innovació Educativa o l’entitat convocant
corresponent. Cal que s’hi especifiqui el
nombre d’hores del curs o activitat ja que,
cas contrari, no serà tingut en compte el
certificat.

d) Mèrits acadèmics (màxim 3 punts):
d.1) Títol de doctor: 1,5 punts.
Documents justificatius: fotocòpia com-

pulsada del títol de doctor o, si s’escau, de
la certificació d’abonament dels drets d’ex-
pedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 8
de jul io l  de 1988 (BOE núm. 167, de
13.7.1988).

d.2) Titulacions universitàries de segon ci-
cle:

En cap cas es valorarà el primer títol o
estudis d’aquest tipus que tingui el partici-
pant.

Pels estudis corresponents al segon ci-
cle d’una llicenciatura, arquitectura i engi-
nyeria, o altres títols declarats legalment
equivalents: 1,5 punts.

Documents justificatius: caldrà que els tí-
tols s’al·leguin en el full de serveis i de mè-
rits. Cas que no constin al Registre infor-
màtic de personal, caldrà adjuntar una
fotocòpia compulsada dels títols al·legats
com a mèrits o, en tot cas, de la certificació
d’abonament dels drets d’expedic ió
d’aquests, d’acord amb l’Ordre de 8 de ju-
liol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

La presentació del títol de llicenciat, en-
ginyer o arquitecte o del resguard corres-
ponent donarà lloc, exclusivament, a la
puntuació de la titulació de segon cicle,
sense que en cap cas es consideri que
acredita implícitament haver cursat el primer
cicle correlatiu. Per tant, per valorar el pri-
mer cicle, caldrà justificar-lo per separat,
d’acord amb l’apartat d.3).

d.3) Titulacions universitàries de primer ci-
cle:

Per la segona i restants diplomatures, en-
ginyeries tècniques, arquitectures tècniques
o altres títols declarats a tos els efectes le-
galment equivalents, i pels estudis corres-
ponents al primer cicle d’una llicenciatura,
arquitectura o enginyeria: 1,5 punts.

No es considerarà titulació de primer ci-
cle la superació del curs d’adaptació.

Documents justificatius: caldrà que els tí-
tols s’al·leguin en el full de serveis i de mè-
rits. Cas que no constin al Registre infor-
màtic de personal,  caldrà adjuntar la
fotocòpia compulsada dels títols al·legats
com a mèrits o, en tot cas, de la certificació
d’abonament dels drets d’expedic ió
d’aquests, d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol
de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988). Si
es tracta del primer cicle d’una llicenciatu-
ra, enginyeria o arquitectura, caldrà aportar
una certificació acadèmica on es faci cons-
tar que s’han cursat o superat totes les
assignatures o crèdits corresponents als tres
primers cursos.

e) Per tenir adquirida la condició de ca-
tedràtic: 1,5 punts.

Part B: entrevista.
En aquesta part B, els aspirants seran

puntuats de 0 a 13 punts. Per a la supera-
ció d’aquesta part, s’haurà d’obtenir una
puntuació mínima de 6,5 punts.
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L’entrevista versarà sobre l’adequació de
les funcions de dinamització i de gestió de
la formació a les característiques de la zona
sol·licitada, concretant les tasques priorità-
ries a dur a terme i el treball amb altres
serveis educatius i socials del sector.

Els aspirants que no tenen destinació de-
finitiva en un centre de recursos pedagò-
gics hauran de presentar, juntament amb la
sol·licitud, i dins el termini de presentació
de sol·licituds esmentat a la base 4.1, un
text escrit en què s’emmarquin les funcions
esmentades en el conjunt d’actuacions d’un
centre de recursos pedagògics. Aquest text
tindrà una extensió màxima de 4 fulls en
format DIN A-4.

Les entrevistes tindran lloc a la seu del
Departament d’Educació (Via Augusta 202-
226) els dies, hores i sales que s’informa-
ran, mitjançant convocatòria de la comissió
d’avaluació, un cop publicades les llistes de
participants i revisades les reclamacions. La
publicació de la convocatòria d’entrevistes
es farà pública a la seu del Departament
d’Educació, als serveis territorials, al Con-
sorci d’Educació de Barcelona, i a les pàgi-
nes de Professorat de l’adreça d’Internet
http://www.gencat.net/educacio.

I.c) Relació de centres de recursos peda-
gògics i de les vacants

—1 Relació de codis dels centres de re-
cursos pedagògics (CRP)

(*) Centre amb exigència del requisit d’aranès.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I
(CIUTAT) (CONSORCI D’EDUCACIÓ DE
BARCELONA)

Municipi: 08019 Barcelona.
08901112 CRP Ciutat Vella
08901111 CRP Eixample
08930045 CRP Gràcia
08901115 CRP Horta-Guinardó
08901109 CRP Les Corts
08901116 CRP Nou Barris
08901110 CRP Sant Andreu
08901114 CRP Sant Martí
08901113 CRP Sants-Montjuïc
08901122 CRP Sarrià-Sant Gervasi

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: 08015 Badalona.
08930002 CRP Ciutat de Badalona

Municipi: 08016 Bagà.
08930030 Ext. de CRP de Bagà

Municipi: 08022 Berga.
08930004 CRP del Berguedà

Municipi: 08096 Granollers.
08930013 CRP del Vallès Oriental I

Municipi: 08101 l’Hospitalet de Llobregat.
08930005 CRP Ciutat de l’Hospitalet de

Llobregat

Municipi: 08113 Manresa.
08930003 CRP del Bages

Municipi: 08118 El Masnou.
08930009 CRP del Maresme III

Municipi: 08121 Mataró.
08930007 CRP del Maresme I

Municipi: 08138 Moià.
08930036 Ext. de CRP de Moià

Municipi: 08135 Montmeló.
08930014 CRP del Vallès Oriental II

Municipi: 08160 Perafita.
08930032 Ext. de CRP de Perafita

Municipi: 08163 Pineda de Mar.
08930008 CRP del Maresme II

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs.
08930011 CRP Ciutat de Sant Adrià de

Besòs

Municipi: 08202 Sant Celoni.
08930018 CRP del Vallès Oriental III

Municipi: 08245 Santa Coloma de Grame-
net.

08930012 CRP Ciutat de Sta. Coloma
Gramenet

Municipi: 08298 Vic.
08930010 CRP d’Osona

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès.
08930001 CRP de l’Alt Penedès

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú.
08930006 CRP del Garraf

SERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT-
ANOIA

Municipi: 08056 Castelldefels.
08930037 Ext. de CRP de Castelldefels

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat.
08903083 CRP del Baix Llobregat V

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat.
08930035 CRP del Baix Llobregat VIII

Municipi: 08089 Gavà.
08930043 CRP del Baix Llobregat II

Municipi: 08102 Igualada.
08903082 CRP de l’Anoia

Municipi: 08114 Martorell.
08930044 CRP del Baix Llobregat VII

Municipi: 08169 El Prat de Llobregat.
08930034 CRP del Baix Llobregat IV

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat.
08930033 CRP del Baix Llobregat III

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat.
08903081 CRP del Baix Llobregat I

Municipi: 08217 Sant Joan Despí.
08930038 Ext. de CRP de Sant Joan

Despí

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts.
08903084 CRP del Baix Llobregat VI

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS
OCCIDENTAL

Municipi: 08904 Badia del Vallès.
08930041 CRP del Vallès Occidental

VII

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès.
08904085 CRP del Vallès Occidental V

Municipi: 08125 Montcada i Reixac.
08930039 CRP del Vallès Occidental VI

Municipi: 08180 Ripollet.
08930042 Ext. de CRP de Ripollet

Municipi: 08184 Rubí.
08904083 CRP del Vallès Occidental III

Municipi: 08187 Sabadell.
08904081 CRP del Vallès Occidental I

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès.
08930040 CRP del Vallès Occidental IV

Municipi: 08279 Terrassa.
08904082 CRP del Vallès Occidental II

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Municipi: 17015 Banyoles.
17990106 CRP del Pla de l’Estany

Municipi: 17022 la Bisbal d’Empordà.
17990102 CRP del Baix Empordà

Municipi: 17023 Blanes.
17990105 CRP de la Selva II

Municipi: 17066 Figueres.
17990001 CRP de l’Alt Empordà

Municipi: 17079 Girona.
17990103 CRP del Gironès

Municipi: 17114 Olot.
17990109 CRP de la Garrotxa

Municipi: 17141 Puigcerdà.
17990104 CRP de La Cerdanya

Municipi: 17147 Ripoll.
17990111 CRP del Ripollès

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners.
17990112 CRP de la Selva I

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Municipi: 25040 Balaguer.
25990103 CRP de la Noguera

Municipi: 25058 les Borges Blanques.
25990107 CRP de les Garrigues

Municipi: 25072 Cervera.
25990108 CRP de la Segarra

Municipi: 25120 Lleida.
25990102 CRP del Segrià

Municipi: 25137 Mollerussa.
25990112 CRP del Pla d’Urgell

Municipi: 25173 el Pont de Suert.
25990110 CRP de l’Alta Ribagorça

Municipi: 25203 La Seu d’Urgell.
25990101 CRP de l’Alt Urgell

Municipi: 25207 Solsona.
25990106 CRP del Solsonès

Municipi: 25209 Sort.
25990111 CRP del Pallars Sobirà

Municipi: 25217 Tàrrega.
25990105 CRP de l’Urgell

Municipi: 25234 Tremp.
25990104 CRP del Pallars Jussà

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran.
25990109 CRP de la Val d’Aran (*)

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Municipi: 43049 Cornudella de Montsant.
43990105 Ext. de CRP de Cornudella

de Montsant

Municipi: 43055 Falset.
43990107 CRP del Priorat
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Municipi: 43086 Montblanc.
43990106 CRP de la Conca de Bar-

berà

Municipi: 43123 Reus.
43990102 CRP del Baix Camp

Municipi: 43148 Tarragona.
43900034 CRP del Tarragonès

Municipi: 43161 Valls.
43990101 CRP de l’Alt Camp

Municipi: 43163 el Vendrell.
43990104 CRP del Baix Penedès

SERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE
L’EBRE

Municipi: 43014 Amposta.
43900033 CRP del Montsià

Municipi: 43064 Gandesa.
43990109 CRP de la Terra Alta

Municipi: 43093 Móra d’Ebre.
43990108 CRP de Ribera d’Ebre

Municipi: 43155 Tortosa.
43990103 CRP del Baix Ebre

—2 Relació de vacants als centres de re-
cursos pedagògics

C=codi de l’especialitat; V=nombre de vacants.

C Nom de l’especialitat V

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I
(CIUTAT) (CONSORCI D’EDUCACIÓ DE
BARCELONA)

Centres i especialitats:

Municipi: 08019 Barcelona
08901112 CRP Ciutat Vella
Z Sense especificar especialitat ..... 01
08901111 CRP Eixample
Z Sense especificar especialitat ..... 01
08901115 CRP Horta-Guinardó
Z Sense especificar especialitat ..... 01
08901110 CRP Sant Andreu
Z Sense especificar especialitat ..... 01

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II
(COMARQUES)

Centres i especialitats:

Municipi: 08015 Badalona
08930002 CRP Ciutat de Badalona
Z Sense especificar especialitat ..... 02

Municipi: 08096 Granollers
08930013 CRP del Vallès Oriental I
Z Sense especificar especialitat ..... 02

Municipi: 08101 l’Hospitalet de Llobregat
08930005 CRP Ciutat de l’Hospitalet de Llo-
bregat
Z Sense especificar especialitat ..... 02

Municipi: 08113 Manresa
08930003 CRP del Bages
Z Sense especificar especialitat ..... 01

Municipi: 08202 Sant Celoni
08930018 CRP del Vallès Oriental III
Z Sense especificar especialitat ..... 01

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet
08930012 CRP Ciutat de Santa Coloma
Gramenet
Z Sense especificar especialitat ..... 01

Municipi: 08298 Vic
08930010 CRP d’Osona
Z Sense especificar especialitat ..... 01

C Nom de l’especialitat V

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú
08930006 CRP del Garraf
Z Sense especificar especialitat ..... 01

SERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT-
ANOIA

Centres i especialitats:

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat
08903083 CRP del Baix Llobregat V
Z Sense especificar especialitat ..... 01

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat
08930035 CRP del Baix Llobregat VIII
Z Sense especificar especialitat ..... 01

Municipi: 08169 el Prat de Llobregat
08930034 CRP del Baix Llobregat IV
Z Sense especificar especialitat ..... 01

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat
08930033 CRP del Baix Llobregat III
Z Sense especificar especialitat ..... 02

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS
OCCIDENTAL

Centres i especialitats:

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès
08904085 CRP del Vallès Occidental V
Z Sense especificar especialitat ..... 02

Municipi: 08187 Sabadell
08904081 CRP del Vallès Occidental I
Z Sense especificar especialitat ..... 02

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès
08930040 CRP del Vallès Occidental IV
Z Sense especificar especialitat ..... 01

Municipi: 08279 Terrassa
08904082 CRP del Vallès Occidental II
Z Sense especificar especialitat ..... 02

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Centres i especialitats:

Municipi: 17079 Girona
17990103 CRP del Gironès
Z Sense especificar especialitat ..... 01

Municipi: 17022 la Bisbal d’Empordà
17990102 CRP del Baix Empordà
Z Sense especificar especialitat ..... 01

Municipi: 17114 Olot
17990109 CRP de la Garrotxa
Z Sense especificar especialitat ..... 01

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Centres i especialitats:

Municipi: 25058 les Borges Blanques
25990107 CRP de les Garrigues
Z Sense especificar especialitat ..... 01

Municipi: 25120 Lleida
25990102 CRP del Segrià
Z Sense especificar especialitat ..... 03

Municipi: 25137 Mollerussa
25990112 CRP del Pla d’Urgell
Z Sense especificar especialitat ..... 01

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Centres i especialitats:

Municipi: 43123 Reus
43990102 CRP del Baix Camp
Z Sense especificar especialitat ..... 01

C Nom de l’especialitat V

Municipi: 43148 Tarragona
43900034 CRP del Tarragonès
Z Sense especificar especialitat ..... 01

Municipi: 43163 el Vendrell
43990104 CRP del Baix Penedès
Z Sense especificar especialitat ..... 01

SERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE
L’EBRE

Centres i especialitats:

Municipi: 43155 Tortosa
43990103 CRP del Baix Ebre
Z Sense especificar especialitat ..... 02

ANNEX II

Concurs de mèrits per tal de proveir, amb
caràcter definitiu, llocs de treball docents de
l’especialitat de psicologia i pedagogia va-
cants als equips d’assessorament i orienta-
ció psicopedagògica i als centres de recur-
sos educatius per a deficients auditius (llocs
PSI als EAP/CREDA), i les possibles resul-
tes que es produeixin en el mateix concurs.

II.a) Bases del concurs

Segons estableix el Decret 155/1994, els
equips d’assessorament i orientació psico-
pedagògica (EAP) són serveis educatius de
composició multidisciplinària que donen su-
port psicopedagògic als centres docents en
un àmbit territorial definit, i els centres de
recursos educatius per a deficients auditius
(CREDA) són serveis educatius que propor-
cionen suport a l’activitat dels professionals
per contribuir a les necessitats educatives
especials dels alumnes amb disminucions
auditives greus i permanents i dels alumnes
amb trastorns del llenguatge.

Les funcions que corresponen als EAP
d’acord amb l’esmentada normativa són la
col·laboració en la identificació i avaluació
de les necessitats educatives especials dels
alumnes, la participació en l’elaboració i se-
guiment dels diversos tipus d’adaptacions
del currículum, l’assessorament als equips
docents sobre aspectes psicopedagògics i
d’atenció a la diversitat dels projectes cur-
riculars, l’assessorament a alumnes, famíli-
es i equips docents sobre aspectes d’ori-
entació, la col·laboració amb altres serveis
per oferir una atenció coordinada a alum-
nes i famílies i l’aportació de criteris tècnics
psicopedagògics a altres òrgans de l’Admi-
nistració educativa.

Les funcions que corresponen als CRE-
DA d’acord amb l’esmentada normativa són,
sempre en relació amb els alumnes amb dis-
minucions auditives o amb trastorns del llen-
guatge, l’elaboració de materials educatius
adaptats, la catalogació dels recursos edu-
catius, l’atenció logopèdica, la col·laboració
amb els EAP en la identificació i avaluació
de les necessitats d’aquests alumnes, l’as-
sessorament als equips docents i serveis
educatius sobre ajuts tècnics, criteris per
adaptar el currículum i estratègies metodo-
lògiques, i l’aportació de suport i de criteris
tècnics a altres òrgans del Departament
d’Educació.

Ateses les funcions assignades als EAP i
als CREDA, els professionals que hi treba-
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llen desenvolupen la seva tasca de manera
itinerant. Aquesta itinerància aconsella pre-
veure els mitjans per al desplaçament entre
centres docents i/o serveis educatius de
l’àmbit territorial on es presta el servei.

—1 Requisits dels participants
1.1 Cos i situació administrativa.
Poden prendre part en aquest concurs els

funcionaris de carrera del cos de professors
d’ensenyament secundari o del cos de
mestres, sigui quina sigui la seva situació
administrativa, i els funcionaris en pràctiques
que hagin superat el procés selectiu per a
la provisió de places de funcionaris docents
del cos de professors d’ensenyament se-
cundari, especialitat psicologia i pedagogia,
en tots els casos dependents del Departa-
ment d’Educació.

En relació amb aquest requisit s’aplicarà
el que preveu l’article 4 de la Resolució de
convocatòria.

1.2 Coneixement de la llengua catalana.
Els funcionaris que participin en aquest

concurs hauran d’acreditar que posseeixen
el certificat de nivell de suficiència (C) o el
certificat de nivell superior (D) de català, o
qualsevol dels títols, diplomes i certificats
considerats equivalents als esmentats cer-
tificats de català. També es considerarà que
posseeixen el requisit de coneixement de la
llengua catalana els qui que hagin obtingut
la idoneïtat especial per impartir l’ensenya-
ment en llengua catalana, per resolució de
la Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa o per haver superat el concurs
oposició d’accés al cos de mestres o el con-
curs oposició d’accés a cossos docents
d’ensenyaments secundaris a partir de
1991. Igualment hauran d’acreditar el nivell
adequat oral i escrit de la llengua aranesa
per ocupar els llocs de treball a Era Val
d’Aran.

En cas que no tinguin registrada cap
d’aquestes capacitacions al registre infor-
màtic de personal del Departament d’Edu-
cació hauran d’adjuntar a la sol·licitud de
participació una fotocòpia compulsada del
document acreditatiu corresponent.

1.3 Experiència docent.
Els funcionaris que participin en aquest

concurs de mèrits, hauran d’acreditar l’exer-
cici de la docència durant un mínim de tres
anys en centres d’educació infantil i primà-
ria, d’educació especial, d’educació secun-
dària, de règim especial, de formació de
persones adultes o en serveis educatius.

1.4 Requisit d’especialitat.
Els funcionaris que participin en aquest

concurs de mèrits hauran de ser titulars de
l’especialitat de psicologia i pedagogia del
cos de professors d’ensenyament secunda-
ri, o bé tenir la destinació definitiva en un EAP.

1.5 Còmput i reconeixement de requisits.
Totes les condicions exigides en aquest

concurs han d’estar reconegudes en la data
de finalització del termini de presentació de
sol·licituds, llevat del requisit relatiu a la
permanència durant dos anys en la darrera
destinació definitiva obtinguda i del trans-
curs del temps requerit per a tornar al ser-
vei actiu, en el cas dels qui participin des
de les situacions administratives d’excedèn-
cia i suspensió de funcions, que s’entendrà
complert a 31 d’agost de 2006.

—2 Vacants
Les vacants que s’ofereixen en aquest

concurs són les que figuren a l’apartat II.c),
les quals s’incrementaran amb les resultes
que es produeixin, si corresponen a llocs de
treball el funcionament dels quals estigui
previst a la planificació educativa.

—3 Puntuació de mèrits i prioritat en l’ad-
judicació

3.1 Puntuació i prioritat en l’adjudicació.
El concurs es resoldrà en funció de la pun-

tuació total acreditada d’acord amb el ba-
rem de mèrits que s’indica a l’apartat II.b).

L’adjudicació de llocs de treball es realit-
zarà, en tot cas, atenent les peticions i els
mèrits dels concursants.

La puntuació total serà la suma de les
puntuacions obtingudes en les parts A i B
del barem de mèrits. En cas que es produ-
eixin empats en el total de la puntuació, es
resoldran atenent, successivament, la pun-
tuació més alta obtinguda en cadascun dels
apartats de la part A del barem, d’acord amb
l’ordre en què s’hi detallen. Si persisteix
l’empat caldrà atenir-se a la puntuació més
alta obtinguda en cada subapartat, també
en l’ordre en què s’hi detallen. Si cal, s’uti-
litzarà com a últim criteri de desempat l’any
de promoció d’ingrés en el cos des del qual
es concursa, i dintre d’aquest, la major
puntuació obtinguda en el procés selectiu
d’ingrés al cos.

3.2 Comissió d’avaluació de mèrits.
Els mèrits al·legats pels concursants que

preveuen els apartats a.4), a.5) i c) de la part
A i la part B del barem seran valorats per
una única comissió que es constituirà a la
seu del Departament d’Educació i que serà
composta per:

President/a: subdirectora general d’Orde-
nació Curricular i Programes Educatius, o
persona en qui delegui

Vocals:
Un/a inspector/a d’Educació, a proposta

de la Direcció General d’Ordenació i Inno-
vació Educativa.

Un/a tècnic/a de la Secció de Serveis
Educatius i Formació Permanent d’un dels
serveis territorials del Departament d’Edu-
cació o de la Subdirecció General d’Orde-
nació Curricular i Programes Educatius.

Un/a director/a de centre docent, a pro-
posta de la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa.

Un/a funcionari/ària docent en actiu del
cos de professors d’ensenyament secundari
de l’especialitat de psicologia i pedagogia
amb destinació definitiva en un EAP o CRE-
DA, escollit per sorteig públic.

El sorteig a què s’ha fet esment tindrà lloc
el dia 1 de febrer de 2006, a les 10 hores,
a la Direcció General de Personal Docent
(Via Augusta, 202, Barcelona).

Per a la comissió es designarà una co-
missió suplent. La composició de les comis-
sions titular i suplent es farà pública mitjan-
çant una resolució de la directora general
de Personal Docent que s’exposarà a la seu
del Departament d’Educació.

Els membres de la comissió han de per-
tànyer a grups de titulació igual o superior
a l’exigit per ocupar els llocs objecte de
concurs.

Els membres de la comissió estaran
subjectes a 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.

3.3 Valoració dels mèrits.
L’assignació de la puntuació que corres-

pon als concursants pels apartats i suba-
partats del barem de mèrits a.1), a.2), a.3),
b), d) i e) del barem de mèrits la duran a
terme les seccions de gestió de personal
docent dels serveis territorials del Departa-
ment d’Educació. En el cas de personal ads-
crit als serveis educatius de la ciutat de
Barcelona, el barem d’aquests apartats i
subapartats el durà a terme el Consorci
d’Educació de Barcelona.

3.4 Còmput i reconeixement de mèrits
al·legats.

Tots els mèrits que s’al·leguin han d’es-
tar complerts o reconeguts en la data de
finalització del termini de presentació de
sol·licituds.

Quant a la data de finalització del còmput
de serveis dels apartats a.1), a.2), a.3) i b)
serà també la data de finalització del termi-
ni de presentació de sol·licituds.

Els participants no hauran d’acreditar do-
cumentalment els mèrits al·legats de què hi
hagi constància en el Registre informàtic de
personal del Departament d’Educació.

No es tindran en compte els mèrits que
no s’al·leguin durant el termini de presenta-
ció de sol·licituds. Tampoc no es podran
tenir en compte els mèrits que no es justi-
fiquin de la manera indicada a l’apartat II.b)
durant el termini de presentació de sol·-
l icituds, sens perjudici del que preveu
aquesta base, quant als mèrits que ja cons-
ten en el Registre informàtic de personal del
Departament d’Educació, i les bases 4 i 5,
pel que fa al termini de reclamacions.

—4 Formalització de les sol·licituds i ad-
missió de participants

4.1 Obtenció i presentació de la sol·-
licitud.

Per participar en aquest concurs, el per-
sonal funcionari haurà d’emplenar una úni-
ca sol·licitud per cos des del qual es parti-
cipa segons els models oficials, que podrà
obtenir al Departament d’Educació, als seus
serveis territorials o, si escau, al Consorci
d’Educació de Barcelona. A aquesta sol·-
licitud s’ha d’adjuntar el full de serveis i de
mèrits, amb la documentació justificativa
corresponent i, si escau, el text correspo-
nent a la part B del barem de mèrits.

Els models també es poden imprimir mit-
jançant les pàgines de Professorat de l’adre-
ça d’Internet http://www.gencat.net/educa-
cio.

Les sol·licituds i la documentació que les
acompanyin s’adreçaran als serveis territo-
rials d’Educació o, si escau, al Consorci
d’Educació de Barcelona, on els participants
presten serveis el curs 2005-06.

Els que concursin des de la situació ad-
ministrativa de suspensió de funcions o
d’excedència adreçaran la seva sol·licitud
als serveis territorials del Departament
d’Educació del qual depengui el centre on
hagin tingut la darrera destinació definitiva
o provisional.

En tot cas, les sol·licituds es podran pre-
sentar al Registre del Departament d’Edu-
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cació i en qualsevol de les dependències a
què es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, sempre que
es faci dins el termini assenyalat.

En cas que s’opti per presentar la sol·li-
citud en una oficina de correus, es farà en
sobre obert per tal que la instància sigui
datada i segellada pel funcionari de correus
abans que sigui certificada.

El termini de presentació de sol·licituds
per participar en aquest concurs serà del
10 al 30 de gener de 2006, ambdós inclo-
sos.

4.2 Participació en més d’un concurs.
Els participants en aquest concurs de mè-

rits que també participin en algun altre dels
concursos objecte d’aquesta convocatòria
només podran obtenir una única destinació
per cos. A aquests efectes, hauran de pri-
oritzar les destinacions tal com està previst
a la base 5.1.

Si dins el termini que s’estableix no s’in-
dica la priorització, s’entendrà que aquesta
es fa seguint l’ordre dels concursos tal com
s’anuncien en l’article 1 de la resolució.

4.3 Peticions i codis de destinació.
Els participants en aquest concurs de mè-

rits hauran de sol·licitar els EAP i/o CREDA,
per ordre de preferència, fent constar el codi
corresponent, que haurà de coincidir amb
els detallats a l’apartat II.c).

El nombre màxim de peticions que es po-
den sol·licitar és de 30. En cap cas no es
faran peticions relatives a municipis, zones
o comarques.

Qualsevol error en el número del codi
sol·licitat determinarà que s’anul·li la peti-
ció si no es correspon a cap dels EAP o
CREDA existents, o bé que s’obtingui des-
tinació en un EAP o CREDA no desitjat.

Cap dada que consigni erròniament l’in-
teressat no podrà ser invocada per aquest
a efectes de possibles reclamacions, ni es
considerarà per aquest motiu que els seus
drets i interessos han estat perjudicats, fins
i tot en el cas d’error en el codi, atès que el
codi és el determinant de l’adjudicació.

Una vegada lliurada la documentació i fi-
nalitzat el termini de presentació de sol·li-
cituds no es podrà modificar o anul·lar la
petició.

4.4 Llista de participants.
Un cop finalitzada l’actuació de les co-

missions d’avaluació, assignades les pun-
tuacions als concursants i gravades les
sol·licituds, els serveis territorials d’Educa-
ció i el Consorci d’Educació de Barcelona
exposaran als taulers d’anuncis la llista de
participants en aquest concurs, amb les
puntuacions obtingudes.

Els participants podran consultar aques-
tes dades a través de l’adreça d’Internet
http://www.gencat.net/educacio.

Una vegada exposades les llistes s’obri-
rà un termini de cinc dies hàbils per presen-
tar reclamacions, a comptar a partir de l’en-
demà de l’exposició.

Durant aquest termini els interessats tam-
bé podran aportar la documentació acredi-
tativa dels mèrits i requisits que, havent estat
al·legats durant el termini de presentació de
sol·licituds de participació, no hagin estat
degudament justificats.

Al mateix temps que s’exposin les llistes
de participants, s’anunciarà la data d’inici
de les entrevistes previstes a la part B del
barem de mèrits.

Un cop estudiades les reclamacions con-
tra la llista de participants, la comissió farà
pública, amb 48 hores d’antelació, al tauler
d’anuncis de la seu del Departament d’Edu-
cació, als serveis territorials, al Consorci
d’Educació de Barcelona i a l’adreça d’In-
ternet abans esmentada, el lloc, dia i hora
en què es convoca cada aspirant per rea-
litzar l’entrevista.

—5 Adjudicació de les destinacions i pre-
sa de possessió

5.1 Resolució provisional d’adjudicació
de destinacions.

Ateses les reclamacions que correspon-
guin a les llistes de participants, la Direcció
General de Personal Docent procedirà a
l’adjudicació provisional de les destinacions,
d’acord amb les peticions, els mèrits dels
concursants, així com el que disposa aques-
ta Resolució.

A la resolució provisional es farà constar
la llista de participants amb la puntuació
atorgada i el lloc de treball adjudicat provi-
sionalment.

Aquesta resolució es farà pública als ser-
veis territorials del Departament d’Educa-
ció i al Consorci d’Educació de Barcelona.
Les dades de l’adjudicació provisional es
podran consultar també a les pàgines de
Professorat de l’adreça d’Internet http://
www.gencat.net/educacio

Els concursants podran presentar desis-
timents a la participació en aquest concurs
i reclamacions contra la resolució provisio-
nal dins el termini de cinc dies hàbils a
comptar de l’endemà de l’exposició de la
resolució provisional als serveis territorials i
al Consorci d’Educació de Barcelona.

Així mateix, dins d’aquest termini, els par-
ticipants que hagin obtingut més d’una ad-
judicació provisional hauran de prioritzar el
concurs pel qual es vol ser destinat. Cas que
no manifestin la seva opció, s’entendrà que
aquesta és la prevista a la base 4.2.

5.2 Resolució definitiva d’adjudicació de
destinacions.

Una vegada resoltes les reclamacions i ex-
closos els concursants que desisteixin de
la participació, i atesa la priorització previs-
ta a la base 5.1, s’emetrà resolució defini-
tiva que es publicarà al DOGC, i contra la
qual es podrà interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos
comptats des de l’endemà de la seva publi-
cació.

També es podrà interposar potestativa-
ment recurs de reposició davant la directo-
ra general de Personal Docent en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la
seva publicació al DOGC.

Amb aquesta publicació es considerarà
efectuada la notificació als interessats a tots
els efectes.

Les dades relatives a l’adjudicació defini-
tiva podran consultar-se a les pàgines de
Professorat de l’adreça d’Internet http://
www.gencat.net/educacio.

5.3 Presa de possessió.
El professorat que concursi des de la si-

tuació administrativa d’excedència i obtin-

gui destinació estarà obligat a presentar, als
serveis territorials d’on depengui el lloc de
treball adjudicat, abans de prendre’n pos-
sessió, els documents següents:

a) Còpia de la resolució de declaració de
la situació administrativa d’excedència.

b) Declaració expressa de no estar pro-
cessat ni separat mitjançant expedient dis-
ciplinari de cap administració pública, ni
trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les
funcions públiques.

El professorat que no justifiqui els requi-
sits que s’exigeixen per reingressar no po-
drà prendre possessió de la destinació
obtinguda en el concurs. Així mateix, els fun-
cionaris en pràctiques que obtinguin desti-
nació i no superin la fase de pràctiques no
podran prendre possessió de la plaça. En
ambdós supòsits, el lloc de treball restarà
vacant.

Les destinacions adjudicades en la reso-
lució definitiva d’aquest concurs de mèrits
seran irrenunciables, llevat del cas que en
aquest mateix procés s’obtingui una desti-
nació per un altre cos o que abans de la
presa de possessió s’obtingui una altra
destinació definitiva mitjançant convocatò-
ria pública. En aquests casos l’interessat
haurà d’optar per escrit a incorporar-se a
una d’elles.

L’Administració deixarà sense efecte les
destinacions obtingudes per qualsevol con-
cursant que no s’a just i  a les normes
d’aquesta convocatòria.

Els funcionaris que participin en aquest
concurs de mèrits i se’ls declari en situació
administrativa d’excedència durant la seva
tramitació o cessin en el servei actiu per
qualsevol altra causa, es consideraran ex-
cedents del lloc de treball que els hagi po-
gut correspondre, el qual quedarà vacant a
tots els efectes.

Els professors o mestres que obtinguin
destinació per aquest concurs i durant el
procés de tramitació hagin permutat les
destinacions, hauran d’exercir obligatòria-
ment en el lloc adjudicat per la resolució
definitiva del concurs, i quedarà anul·lada,
per tant, la permuta concedida.

La presa de possessió en la nova desti-
nació tindrà lloc l’1 de setembre de 2006 i
se cessarà en el lloc de procedència el 31
d’agost de 2006.

—6 Recollida de documentació aportada
amb la sol·licitud

Una vegada transcorreguts els terminis
per interposar els recursos que caben con-
tra la resolució definitiva, s’obrirà un termini
d’un mes perquè els participants puguin
retirar la seva documentació. A aquests
efectes podran fer-ho personalment o dele-
gar en una altra persona, degudament au-
toritzada, sempre i quan no s’hagi interpo-
sat recurs pel propi interessat o per tercers
que poguessin afectar-li. Si no es retirés la
documentació en el termini esmentat, s’en-
tendrà que el participant renuncia a la seva
recuperació i, per tant, que decau en el seu
dret a fer-ho.

—7 Unitats d’informació i gestió
Per a qualsevol aclariment en relació amb

aquest concurs de mèrits, caldrà que les
persones interessades s’adrecin a les sec-
cions de gestió de personal dels serveis ter-
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ritorials del Departament d’Educació que els
correspongui segons la destinació del curs
2005-2006 o, si escau, al Consorci d’Edu-
cació de Barcelona.

II.b) Barem de mèrits aplicable al concurs

La selecció dels candidats es farà en dues
parts. Ambdues hauran de ser superades
per poder tenir destinació en algun lloc de
treball objecte d’aquest concurs.

Part A: currículum professional (màxim 25
punts).

Per a la superació d’aquesta part, els as-
pirants hauran d’assolir un mínim de 5 punts.

a) Experiència professional (màxim 15
punts):

a.1) Exercici en càrrecs directius als cen-
tres docents públics dependents del Depar-
tament d’Educació o als serveis educatius
(màxim 2 punts).

a.1.1) Per cada any d’exercici en el càr-
rec de director d’un centre docent públic de-
pendent del Departament d’Educació o de
serveis educatius: 0,50 punts i 0,0416 punts
per mes complet.

a.1.2) Per cada any d’exercici d’altres òr-
gans unipersonals de govern en centres
docents públics dependents del Departa-
ment d’Educació (secretari, cap d’estudis,
coordinador pedagògic, o anàleg): 0,15
punts i 0,0125 punts per mes complet.

Documents justificatius: cas que els no-
menaments no constin al Registre informà-
tic de personal, fotocòpia compulsada del
nomenament corresponent amb les diligèn-
cies de presa de possessió i de cessament.

a.2) Experiència docent (màxim 9 punts).
No podran computar-se per aquest apar-

tat el període de prestació de serveis que
coincideixi amb la justificació del requisit
recollit a la base 1.3. A aquest efecte, es
descomptaran els serveis que s’al·leguin per
a l’apartat a.2.4) i, en cas que no puguin
detreure per aquest subapartat es farà de
l’a.2.3), a continuació de l’a.2.2) i, si escau,
finalment del subapartat a.2.1).

a.2.1) Exercici en EAP o CREDA (màxim
5 punts).

Per cada any de treball en l’especialitat
de psicologia i pedagogia en un equip d’as-
sessorament i orientació psicopedagògica
(EAP) o en un centre de recursos educatius
per a deficients auditius (CREDA): 0,50
punts i 0,0416 per mes complet.

a.2.2) Exercici en l’especialitat de PSI (mà-
xim 3 punts).

Per cada any de treball en l’especialitat
de Psicologia i pedagogia en un centre do-
cent: 0,5 punts i 0,0416 per mes complet.

a.2.3) Exercici en l’especialitat d’EES i ALL
(màxim 3 punts).

Per cada any en llocs de treball de l’es-
pecialitat d’educació especial (EES o UEE)
o d’audició i llenguatge (ALL) en centres
d’educació infantil i primària, centres d’edu-
cació especial o serveis educatius: 0,4
punts, i 0,033 per mes complet.

a.2.4) Exercici en altres llocs en centres
docents o en altres serveis educatius (mà-
xim 1,5 punts).

Per cada any en llocs de treball diferents
als esmentats als apartats a.2.2) i a.2.3) en
centres d’educació infantil i primària, d’edu-
cació especial, d’educació secundària, de
règim especial, de formació de persones

adultes o en altres serveis educatius dife-
rents als esmentats a l’apartat a.2.1): 0,30
punts i 0,025 punts per mes complet.

Documents justificatius: els serveis pres-
tats en l’ensenyament públic s’hauran
d’al·legar en el full de serveis i de mèrits. Si
es tracta de serveis en centres públics no
dependents de la Generalitat de Catalunya,
caldrà adjuntar una certificació del cap de
la unitat de personal de l’òrgan administra-
tiu corresponent. Els serveis prestats en l’en-
senyament privat s’hauran d’acreditar mit-
jançant una certificació expedida pel director
del centre corresponent, amb el vistiplau de
la Inspecció d’Educació.

a.3) Serveis en l’Administració educativa
(màxim 2 punts).

Per cada any de treball a l’Administració
educativa realitzant tasques tècniques o de
gestió directament relacionades amb els
serveis educatius: 0,25 punts per any i
0,0208 punts per mes complet.

Documents justificatius: cas que els ser-
veis no constin en el Registre informàtic de
personal, certificació acreditativa emesa per
la Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa.

a.4) Cursos impartits (màxim 5 punts).
a.4.1) Per participar com a ponent o im-

partir activitats o cursos de formació direc-
tament relacionats amb l’activitat pròpia
d’un EAP o d’un CREDA: 0,40 punts per
cada fracció de 10 hores, fins a un màxim
de 2 punts.

a.4.2) Per participar com a ponent o im-
partir activitats o cursos de formació relaci-
onats amb temes educatius inclosos al Pla
de formació permanent del Departament
d’Educació, reconeguts pel Departament
d’Educació o organitzats per altres adminis-
tracions amb plenes competències amb
matèria educativa o per universitats: 0,20
punts per cada fracció de 10 hores fins a
un màxim d’1,50 punts.

a.4.3) Per participar com a ponent o im-
partir altres activitats o cursos de formació
(jornades, simposis, etc.) relacionats amb la
psicopedagogia: 0,15 punts per cadascun,
fins a un màxim de 0,75 punts.

a.4.4) Per participar com a ponent o im-
partir formació en cursos universitaris de
tercer cicle (màxim 0,75 punts):

a.4.4.1) Si el tema és d’especial interès
per a la tasca en un EAP o d’un CREDA:
0,20 punts per cada fracció de 10 hores.

a.4.4.2) Per a la resta d’activitats: 0,15
punts per cada fracció de 10 hores.

a.4.5) Per tutoritzar pràctiques d’estudi-
ants de psicologia, pedagogia i/o psicope-
dagogia: 0,40 punts per cada període de
40 hores (màxim 1 punt). No es puntuen els
períodes de pràctiques inferiors a 40 hores.

Als efectes de l’apartat a.4), se sumaran
les hores de tots els cursos, i no podrà as-
signar-se cap puntuació per una fracció
inferior a 10 hores. Quan els cursos, en lloc
d’hores, estiguin expressats en crèdits s’en-
tendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

La participació com a ponent o el fet d’ha-
ver impartir una activitat de formació només
serà computable per un únic subapartat.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa emesa per l’organisme o centre cor-
responent. En cas que els cursos impartits
hagin estat organitzats per l’Administració

educativa o pels instituts de ciències de
l’educació (ICE) la certificació l’haurà d’eme-
tre la Direcció General d’Ordenació i Inno-
vació Educativa o la universitat correspo-
nent, respectivament.

Les tutories de les pràctiques s’acredita-
ran mitjançant una certificació de la Univer-
sitat corresponent on constaran les hores
fetes.

a.5) Publicacions (màxim 1 punt).
Per publicacions en llibres, revistes o per

guions de DVD o de vídeo de difusió naci-
onal sobre temes psicopedagògics o edu-
catius:

a.5.1) Per cada llibre publicat de fins a
tres autors: 0,50 punts.

a.5.2) Per cada guió de DVD o vídeo de
difusió nacional: 0,25 punts.

a.5.3) Per cada article publicat en llibre o
en revista: 0,15 punts.

a.5.4) Per altres publicacions: 0,10 punts
cada una.

Les publicacions s’acreditaran amb la fo-
tocòpia corresponent, amb la compulsa com
a mínim de les pàgines acreditatives de l’au-
toria, el dipòsit legal i, si escau, l’ISBN.

b) Antiguitat (màxim 5 punts):
Per cada any de serveis efectius prestats

en l’ensenyament públic, en situació de
servei actiu, com a funcionari de carrera o
com a psicòleg o pedagog amb contracte
laboral fix del Departament d’Educació: 0,40
punts per any i 0,0333 punts per mes com-
plet.

Documents justificatius: l’antiguitat s’al·le-
garà en el full de mèrits i de serveis i serà
revisada atenent a les dades que consten
al Registre informàtic de professorat.

c) Formació i perfeccionament (màxim 4
punts):

Per a l’assistència a activitats de formació
incloses en el Pla de formació permanent re-
conegudes pel Departament d’Educació o or-
ganitzades per altres administracions educa-
tives o per les universitats:

c.1) Per l’assistència a activitats o cursos
de formació directament relacionats amb les
tasques pròpies dels EAP o dels CREDA:
0,30 punts per cada fracció de 15 hores,
fins a un màxim de 2 punts.

Als efectes d’aquest apartat, se sumaran
les hores de tots els cursos, i no podrà as-
signar-se cap puntuació per una fracció
inferior a 15 hores.

c.2) Per l’assistència a activitats o cursos
de formació relacionats amb temes educa-
tius inclosos al Pla de formació permanent
del Departament d’Ensenyament, recone-
guts pel Departament d’Educació o orga-
nitzats per altres administracions amb ple-
nes competències amb matèria educativa o
per universitats: 0,20 punts per cada frac-
ció de 15 hores, fins a un màxim d’1 punt.

Als efectes d’aquest apartat, se sumaran
les hores de tots els cursos, i no podrà as-
signar-se cap puntuació per una fracció
inferior a 15 hores.

c.3) Per l’assistència a altres activitats de
formació (jornades, simposis, etc.) relacio-
nades amb la psicopedagogia: 0,10 punts
per cadascuna, fins a un màxim de 0,5 punt.

c.4) Per l’assistència a cursos universita-
ris de tercer cicle (màxim 1,5 punts):

c.4.1) Per l’assistència a cursos universi-
taris d’interès especial per a la tasca en un
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EAP o un CREDA: 0,60 punts per cada frac-
ció de 30 hores.

Als efectes d’aquest subapartat, se su-
maran les hores de tots els cursos, i no
podrà assignar-se cap puntuació per una
fracció inferior a 30 hores. Quan els cursos,
en lloc d’hores, estiguin expressats en crè-
dits s’entendrà que cada crèdit equival a 10
hores.

c.4.2) Per l’assistència a la resta de cur-
sos universitaris: 0,30 punts per cada frac-
ció de 30 hores.

Els cursos que formin part d’un progra-
ma de doctorat que ja hagi estat valorat per
l’apartat d.1), no podran ser computats per
aquest apartat c.4).

L’assistència a una activitat o curs de for-
mació només serà computable per un únic
subapartat.

Documentació justificativa: les activitats i
cursos de formació i perfeccionament se-
ran justificades amb el certificat acreditatiu
expedit per l’Administració educativa, la Uni-
versitat, la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa o l’entitat convocant
corresponent. Cal que s’hi especifiqui el
nombre d’hores del curs o activitat ja que,
cas contrari, no serà tingut en compte el
certificat.

d) Mèrits acadèmics (màxim 3 punts):
d.1) Títol de doctor: 1 punt.
Documents justificatius: fotocòpia com-

pulsada del títol de doctor o, si s’escau, de
la certificació d’abonament dels drets d’ex-
pedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 8
de jul io l  de 1988 (BOE núm. 167, de
13.7.1988).

d.2) Titulacions universitàries de segon ci-
cle:

En cap cas es valorarà el primer títol o es-
tudis d’aquest tipus que tingui el participant.

Pels estudis corresponents al segon ci-
cle d’una llicenciatura, arquitectura i engi-
nyeria, o altres títols declarats legalment
equivalents: 1 punt.

Documents justificatius: caldrà que els tí-
tols s’al·leguin en el full de serveis i de mè-
rits. Cas que no constin al Registre infor-
màtic de personal, caldrà adjuntar una
fotocòpia compulsada dels títols al·legats
com a mèrits o, en tot cas, de la certificació
d’abonament dels drets d’expedic ió
d’aquests, d’acord amb l’Ordre de 8 de ju-
liol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

La presentació del títol de llicenciat, en-
ginyer o arquitecte o del resguard corres-
ponent donarà lloc, exclusivament, a la
puntuació de la titulació de segon cicle,
sense que en cap cas es consideri que
acredita implícitament haver cursat el primer
cicle correlatiu. Per tant, per valorar el pri-
mer cicle, caldrà justificar-lo per separat,
d’acord amb l’apartat d.3).

d.3) Titulacions universitàries de primer ci-
cle:

Per la segona i restants diplomatures, en-
ginyeries tècniques, arquitectures tècniques
o altres títols declarats a tos els efectes le-
galment equivalents, i pels estudis corres-
ponents al primer cicle d’una llicenciatura,
arquitectura o enginyeria: 1 punt.

No es considerarà titulació de primer ci-
cle la superació del curs d’adaptació.

Documents justificatius: caldrà que els tí-
tols s’al·leguin en el full de serveis i de mèrits.
Cas que no constin al Registre informàtic de

personal, caldrà adjuntar la fotocòpia compul-
sada dels títols al·legats com a mèrits o, en
tot cas, de la certificació d’abonament dels
drets d’expedició d’aquests, d’acord amb l’Or-
dre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de
13.7.1988). Si es tracta del primer cicle d’una
llicenciatura, enginyeria o arquitectura, caldrà
aportar una certificació acadèmica on es faci
constar que s’han cursat o superat totes les
assignatures o crèdits corresponents als tres
primers cursos.

d.4) Titulació en audició i llenguatge (mà-
xim 1 punt).

Per l’obtenció del curs d’especialització,
diplomatura, postgrau o màster que capa-
citi per a l’especialitat d’audició i llenguat-
ge: 1 punt.

En cas que es l’aspirant al·legui més d’una
titulació per aquest apartat, només es pun-
tuarà per una d’elles.

Documents justificatius: caldrà que els tí-
tols s’al·leguin en el full de serveis i de mè-
rits. Cas que no constin al Registre infor-
màtic de personal,  caldrà adjuntar la
fotocòpia compulsada dels títols al·legats
com a mèrits o, en tot cas, de la certificació
d’abonament dels drets d’expedic ió
d’aquests, d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol
de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

e) Per tenir adquirida la condició de ca-
tedràtic, 1,50 punts:

Part B: entrevista.
En aquesta part B, els aspirants seran

puntuats de 0 a 13 punts. Per a la supera-
ció d’aquesta part, s’haurà d’obtenir una
puntuació mínima de 6,5 punts.

L’entrevista versarà sobre la intervenció
psicopedagògica en un centre educatiu te-
nint en compte les característiques de la
zona sol·licitada, concretant les tasques
prioritàries a dur a terme i el treball amb
altres serveis educatius i socials del sector.

Els aspirants que no tenen destinació de-
finitiva en un EAP o en un CREDA en l’es-
pecialitat de psicologia i pedagogia hauran
de presentar, juntament amb la sol·licitud, i
dins el termini de presentació de sol·licituds
esmentat a la base 4.1, un text escrit en què
s’emmarquin la intervenció esmentada en el
conjunt d’actuacions de l’equip d’assesso-
rament i orientació psicopedagògica o del
centre de recursos educatius per a defici-
ents auditius. Aquest text tindrà una exten-
sió màxima de 4 fulls en format DIN A-4.

Les entrevistes tindran lloc a la seu del
Departament d’Educació (Via Augusta 202-
226) els dies, hores i sales que s’informa-
ran, mitjançant convocatòria de la comissió
d’avaluació, un cop publicades les llistes de
participants i revisades les reclamacions. La
publicació de la convocatòria d’entrevistes
es farà pública a la seu del Departament
d’Educació, als serveis territorials, al Con-
sorci d’Educació de Barcelona, i a les pàgi-
nes de Professorat de l’adreça d’Internet
http://www.gencat.net/educacio.

II.c) Relació d’equips d’assessorament i
orientació psicopedagògica, centres educa-
tius per a deficients auditius, i de les vacants
de l’especialitat de psicologia i pedagogia

—1 Relació de codis dels centres de re-
cursos educatius per a deficients auditius
(CREDA) i dels equips d’assessorament i
orientació psicopedagògica (EAP)

Els CREDA que es detallen corresponen

a les unitats territorialitzades d’acord amb
àmbits d’actuació.

(*) Centre amb exigència del requisit d’ara-
nès.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I
(CIUTAT)

Municipi: 08019 Barcelona.
08900246 EAP Deficients Visuals

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I
(CIUTAT) (CONSORCI D’EDUCACIÓ DE
BARCELONA)

08901335 CREDAC Pere Barnils
08900243 EAP B-01 Nou Barris
08900244 EAP B-02 Sant Andreu
08900245 EAP B-03 Sants-Montjuïc
08900247 EAP B-20 Ciutat vella
08900248 EAP B-21 Sant Martí-Verne-

da
08900273 EAP B-30 Dist. VI (Gràcia)
08900274 EAP B-31 Horta-Guinardó
08900405 EAP B-41 Sarr ià-Sant

Gervasi
08900406 EAP B-42 les Corts
08900415 EAP B-47 Eixample

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: 08015 Badalona.
08910008 CREDA Badalona
08900257 EAP B-05 Badalona (sector

A)
08900407 EAP B-43 Badalona (sector

B)

Municipi: 08022 Berga.
08910002 CREDA Berga
08900259 EAP B-18 Berguedà

Municipi: 08023 Bigues i Riells.
08910005 CREDA Bigues i Riells
08900262 EAP B-28 Vallès Oriental

(sector C)

Municipi: 08096 Granollers.
08910003 CREDA Granollers
08900260 EAP B-14 Vallès Oriental

(sector A)

Municipi: 08101 l’Hospitalet de Llobregat.
08910013 CREDA Hospitalet

de Llobregat
08900258 EAP B-17 L’Hospitalet

de Llobregat (sector A)
08900276 EAP B-33 L’Hospitalet

de Llobregat (sector B)

Municipi: 08113 Manresa.
08910001 CREDA Manresa
08900251 EAP B-06 Bages

Municipi: 08118 el Masnou.
08910014 CREDA El Masnou
08900307 EAP B-23 Baix Maresme

Municipi: 08121 Mataró.
08910010 CREDA Mataró
08900253 EAP B-09 Mataró

Municipi: 08124 Mollet del Vallès.
08910004 CREDA Mollet del Vallès

Municipi: 08135 Montmeló.
08900261 EAP B-27 Vallès Oriental

(sector B)

Municipi: 08163 Pineda de Mar.
08910015 CREDA Pineda de Mar
08900254 EAP B-24 Alt Maresme
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Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs.
08925251 CREDA Sant Adrià de Besòs
08900250 EAP B-04 Sant Adr ià- la

Mina

Municipi: 08202 Sant Celoni.
08910006 CREDA Sant Celoni
08900263 EAP B-29 Vallès Oriental

(sector D)

Municipi: 08245 Santa Coloma de Grame-
net.

08910011 CREDA Santa Coloma
de Gramenet

08900255 EAP B-12 Santa Coloma
de Gramanet

Municipi: 08298 Vic.
08924081 CREDA Vic
08900306 EAP B-10 Osona

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès.
08910012 CREDA Vilafranca
08900256 EAP B-15 Alt Penedès

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú.
08910009 CREDA Vilanova i la Geltrú
08900252 EAP B-08 Garraf

SERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT-
ANOIA

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat.
08910017 CREDA Cornellà
08900264 EAP B-07 Cornellà

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat.
08910024 CREDA Esplugues
08900303 EAP B-40 Esplugues

de Llobregat

Municipi: 08089 Gavà.
08900265 EAP B-19 Viladecans

Municipi: 08102 Igualada.
08910022 CREDA Igualada
08900301 EAP B-38 Anoia

Municipi: 08114 Martorell.
08910019 CREDA Martorell
08900266 EAP B-26 Martorell

Municipi: 08169 El Prat de Llobregat.
08910020 CREDA El Prat de Llobregat
08900279 EAP B-36 EL Prat

de Llobregat

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat.
08910021 CREDA Sant Boi
08900300 EAP B-37 Sant Boi

de Llobregat

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat.
08925261 CREDA Sant Feliu

de Llobregat
08900408 EAP B-46 Sant Feliu

de Llobregat

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts.
08910023 CREDA Sant Vicenç

dels Horts
08900302 EAP B-39 Sant Vicenç

dels Horts

Municipi: 08301 Viladecans.
08910018 CREDA Viladecans

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS
OCCIDENTAL

Municipi: 08904 Badia del Vallès.
08910027 CREDA Jordi Perelló (Vallès

Occ.)
08900272 EAP B-25 Badia del Vallès

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès.
08910029 CREDA Jordi Perelló (Vallès

Occ.)
08900409 EAP B-44 Cerdanyola

del Vallès

Municipi: 08125 Montcada i Reixac.
08910030 CREDA Jordi Perelló (Vallès

Occ.)
08900271 EAP B-16 Montcada-Ri-

pollet-Santa Perpètua

Municipi: 08156 Palau-solità i Plegamans.
08910031 CREDA Palau de Plegamans

Municipi: 08184 Rubí.
08910028 CREDA Jordi Perelló (Vallès

Occ.)
08900410 EAP B-45 Rubí

Municipi: 08187 Sabadell.
08900289 CREDA Jordi Perelló (Vallès

Occ.)
08900270 EAP B-11 Sabadell (sector A)
08900277 EAP B-34 Sabadell (sector B)

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès.
08900419 EAP B-48 Sant Cugat

Municipi: 08279 Terrassa.
08910026 CREDA Jordi Perelló (Vallès

Occ.)
08900269 EAP B-13 Terrassa

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Municipi: 17015 Banyoles.
17905271 EAP G-08 Pla de l’Estany

Municipi: 17022 La Bisbal d’Empordà.
17905263 EAP G-02 Baix Empordà

Municipi: 17023 Blanes.
17910004 CREDA Narcís Masó

(Girona)
17905264 EAP G-05 La Selva (sector A)

Municipi: 17066 Figueres.
17910001 CREDA Narcís Masó

(Girona)
17905262 EAP G-01 Alt Empordà

Municipi: 17079 Girona.
17905266 EAP G-03 Gironès Est
17905265 EAP G-06 Gironès Oest

Municipi: 17114 Olot.
17910006 CREDA Narcís Masó

(Girona)
17905274 EAP G-07 La Garrotxa

Municipi: 17118 Palamós.
17910002 CREDA Narcís Masó

(Girona)

Municipi: 17141 Puigcerdà.
17910005 CREDA Narcís Masó

(Girona)
17905273 EAP G-09 La Cerdanya

Municipi: 17147 Ripoll.
17910003 CREDA Narcís Masó

(Girona)
17905267 EAP G-04 Ripollès

Municipi: 17155 Salt.
17900035 CREDA Narcís Masó

(Girona)

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners.
17910011 CREDA Narcís Masó

(Girona)
17905277 EAP G-10 La Selva (sector B)

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Municipi: 25040 Balaguer.
25910003 CREDA Balaguer
25900748 EAP L-05 La Noguera

Municipi: 25058 les Borges Blanques.
25910006 CREDA Les Borges Blan-

ques
25900763 EAP L-08 Les Garrigues

Municipi: 25072 Cervera.
25910007 CREDA Cervera
25900765 EAP L-09 Segarra

Municipi: 25120 Lleida.
25900022 CREDA Lleida
25900746 EAP L-01 Segrià (sector A)
25900751 EAP L-02 Segrià (sector B)

Municipi: 25137 Mollerussa.
25910005 CREDA Mollerussa
25900761 EAP L-07 Pla d’Urgell

Municipi: 25203 la Seu d’Urgell.
25910001 CREDA La Seu d’Urgell
25900747 EAP L-03 Alt Urgell

Municipi: 25207 Solsona.
25910008 CREDA Solsona
25900767 EAP L-10 Solsonès

Municipi: 25217 Tàrrega.
25910004 CREDA Tàrrega
25900749 EAP L-06 Urgell

Municipi: 25234 Tremp.
25910002 CREDA Tremp
25900750 EAP L-04 Pallars Jussà-

Pallars Sobirà

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran.
25910009 CREDA Lleida (*)
25900769 EAP L-11 Val d’Aran-Alta

Ribagorça (*)

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Municipi: 43038 Cambrils.
43910017 CREDA Tarragona
43907119 EAP T-02 Baix Camp

Municipi: 43055 Falset.
43910009 CREDA Tarragona
43900133 EAP T-12 Priorat

Municipi: 43086 Montblanc.
43910005 CREDA Montblanc
43900132 EAP T-11 Conca de Barberà

Municipi: 43123 Reus.
43910002 CREDA Reus
43907126 EAP T-09 Reus

Municipi: 43148 Tarragona.
43925251 CREDA Tarragona
43907121 EAP T-04 Tarragonès (sec-

tor A)
43907124 EAP T-07 Tarragonès (sec-

tor B)

Municipi: 43161 Valls.
43910001 CREDA Valls
43907118 EAP T-01 Alt Camp

Municipi: 43163 el Vendrell.
43910004 CREDA El Vendrell
43907123 EAP T-06 Baix Penedès

SERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE
L’EBRE

Municipi: 43014 Amposta.
43910006 CREDA Amposta
43907125 EAP T-08 Montsià
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Municipi: 43064 Gandesa.
43910008 CREDA Gandesa
43900131 EAP T-10 Terra Alta

Municipi: 43093 Móra d’Ebre.
43910007 CREDA Móra d’Ebre
43907122 EAP T-05 Ribera d’Ebre

Municipi: 43155 Tortosa.

43910003 CREDA Tortosa
07120 EAP T-03 Baix Ebre

—2 Relació de vacants de l’especialitat de
psicologia i pedagogia als EAP i CREDA

Vacants del cos de professors d’ensenya-
ment secundari.

Els CREDA que es detallen corresponen
a les unitats territorialitzades d’acord amb
àmbits d’actuació.

C=codi de l’especialitat; V=nombre de vacants.

C Nom de l’especialitat V

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I
(CIUTAT) (CONSORCI D’EDUCACIÓ DE
BARCELONA)

Centres i especialitats:

Municipi: 08019 Barcelona
08900243 EAP B-01 Nou Barris
PSI Psicologia i pedagogia ................. 01
08900244 EAP B-02 Sant Andreu
PSI Psicologia i pedagogia ................. 02
08900245 EAP B-03 Sants-Montjuïc
PSI Psicologia i pedagogia ................. 01
08900248 EAP B-21 Sant Martí-Verneda
PSI Psicologia i pedagogia ................. 02
08900274 EAP B-31 Horta-Guinardó
PSI Psicologia i pedagogia ................. 01
08900405 EAP B-41 Sarrià-Sant Gervasi
PSI Psicologia i pedagogia ................. 01
08900415 EAP B-47 Eixample
PSI Psicologia i pedagogia ................. 02

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II
(COMARQUES)

Centres i especialitats:

Municipi: 08023 Bigues i Riells
08900262 EAP B-28 Vallès Oriental (sector

C)
PSI Psicologia i pedagogia ................ 02

Municipi: 08096 Granollers
08900260 EAP B-14 Vallès Oriental (sector

A)
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01

Municipi: 08101 l’Hospitalet de Llobregat
08900258 EAP B-17 L’Hospitalet de Llo-

bregat (sector A)
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01

Municipi: 08113 Manresa
08900251 EAP B-06 Bages
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01

Municipi: 08118 el Masnou
08900307 EAP B-23 Baix Maresme
PSI Psicologia i pedagogia ................ 02

Municipi: 08135 Montmeló
08900261 EAP B-27 Vallès Oriental (sector

B)
PSI Psicologia i pedagogia ................ 02

Municipi: 08163 Pineda de Mar
08900254 EAP B-24 Alt Maresme
PSI Psicologia i pedagogia ................ 04

C Nom de l’especialitat V

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs
08900250 EAP B-04 Sant Adrià-La Mina
PSI Psicologia i pedagogia ................ 02

Municipi: 08202 Sant Celoni
08900263 EAP B-29 Vallès Oriental (sector D)
PSI Psicologia i pedagogia ................ 02

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet
08900255 EAP B-12 Santa Coloma de Gra-

manet
PSI Psicologia i pedagogia ................ 02

Municipi: 08298 Vic
08924081 CREDA Vic
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01
08900306 EAP B-10 Osona
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès
08900256 EAP B-15 Alt Penedès
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú
08900252 EAP B-08 Garraf
PSI Psicologia i pedagogia ................ 02

SERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT-
ANOIA

Centres i especialitats:

Municipi: 08089 Gavà
08900265 EAP B-19 Viladecans
PSI Psicologia i pedagogia ................ 02

Municipi: 08102 Igualada
08900301 EAP B-38 Anoia
PSI Psicologia i pedagogia ................ 03

Municipi: 08114 Martorell
08900266 EAP B-26 Martorell
PSI Psicologia i pedagogia ................ 02

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat
08925261 CREDA Sant Feliu de Llobregat
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts
08900302 EAP B-39 Sant Vicenç dels Horts
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS
OCCIDENTAL

Centres i especialitats:

Municipi: 08904 Badia del Vallès
08900272 EAP B-25 Badia del Vallès
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01

Municipi: 08184 Rubí
08900410 EAP B-45 Rubí
PSI Psicologia i pedagogia ................ 03

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès

Municipi: 08187 Sabadell
08900270 EAP B-11 Sabadell (sector A)
PSI Psicologia i pedagogia ................ 02
08900277 EAP B-34 Sabadell (sector B)
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01
08900419 EAP B-48 Sant Cugat
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01

Municipi: 08279 Terrassa
08900269 EAP B-13 Terrassa
PSI Psicologia i pedagogia ................ 03

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Centres i especialitats:

Municipi: 17015 Banyoles
17905271 EAP G-08 Pla de l’Estany
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01

C Nom de l’especialitat V

Municipi: 17022 La Bisbal d’Empordà
17905263 EAP G-02 Baix Empordà
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01

Municipi: 17023 Blanes
17905264 EAP G-05 La Selva (sector A)
PSI Psicologia i pedagogia ................ 03

Municipi: 17066 Figueres
17905262 EAP G-01 Alt Empordà
PSI Psicologia i pedagogia ................ 03

Municipi: 17079 Girona
17905266 EAP G-03 Gironès Est
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01
17905265 EAP G-06 Gironès Oest
PSI Psicologia i pedagogia ................ 02

Municipi: 17114 Olot
17905274 EAP G-07 La Garrotxa
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01

Municipi: 17141 Puigcerdà
17905273 EAP G-09 La Cerdanya
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners
17905277 EAP G-10 La Selva (sector B)
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Centres i especialitats:

Municipi: 25040 Balaguer
25900748 EAP L-05 La Noguera
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01

Municipi: 25072 Cervera
25900765 EAP L-09 Segarra
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01

Municipi: 25120 Lleida
25900022 CREDA Lleida
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01
25900746 EAP L-01 Segrià (sector A)
PSI Psicologia i pedagogia ................ 02
25900751 EAP L-02 Segrià (sector B)
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01

Municipi: 25203 la Seu d’Urgell
25900747 EAP L-03 Alt Urgell
PSI Psicologia i pedagogia ................ 02

Municipi: 25207 Solsona
25900767 EAP L-10 Solsonès
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01

Municipi: 25217 Tàrrega
25900749 EAP L-06 Urgell
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01

Municipi: 25234 Tremp
25900750 EAP L-04 Pallars Jussà-Pallars

Sobirà
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Centres i especialitats:

Municipi: 43038 Cambrils
43907119 EAP T-02 Baix Camp
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01

Municipi: 43055 Falset
43900133 EAP T-12 Priorat
PSI Psicologia i pedagogia ................ 02

Municipi: 43086 Montblanc
43900132 EAP T-11 Conca de Barberà
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01
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C Nom de l’especialitat V

Municipi: 43123 Reus
43907126 EAP T-09 Reus
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01

Municipi: 43148 Tarragona
43907121 EAP T-04 Tarragonès (sector A)
PSI Psicologia i pedagogia ................ 02
43907124 EAP T-07 Tarragonès (sector B)
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01

Municipi: 43161 Valls
43907118 EAP T-01 Alt Camp
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01

Municipi: 43163 el Vendrell
43907123 EAP T-06 Baix Penedès
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01

SERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE
L’EBRE

Centres i especialitats:

Municipi: 43014 Amposta
43907125 EAP T-08 Montsià
PSI Psicologia i pedagogia ................ 01

Municipi: 43064 Gandesa
43900131 EAP T-10 Terra Alta
PSI Psicologia i pedagogia ................ 02

Municipi: 43093 Móra d’Ebre
43907122 EAP T-05 Ribera d’Ebre
PSI Psicologia i pedagogia ................ 03

Municipi: 43155 Tortosa
43907120 EAP T-03 Baix Ebre
PSI Psicologia i pedagogia ................ 02

ANNEX III

Concurs de mèrits per tal de proveir, amb
caràcter definitiu, llocs de treball docents de
l’especialitat d’audició i llenguatge vacants
als centres de recursos educatius per a de-
ficients auditius (llocs ALL als CREDA), i les
possibles resultes que es produeixin en el
mateix concurs.

III.a) Bases del concurs

Segons estableix el Decret 155/1994, els
centres de recursos educatius per a defici-
ents auditius (CREDA) són serveis educa-
tius que proporcionen suport a l’activitat dels
professionals de l’ensenyament per contri-
buir a l’adequació de la seva tasca a les
necessitats educatives especials dels alum-
nes amb disminucions auditives i dels alum-
nes amb trastorns del llenguatge.

Les func ions que e ls  cor responen
d’acord amb l’esmentada normativa són,
sempre en relació amb els alumnes amb
disminucions auditives o amb trastorns del
llenguatge, l’elaboració de materials edu-
catius adaptats, la catalogació dels recur-
sos educatius, l’atenció logopèdica, la
col·laboració amb els EAP en la identifi-
cac ió  i  ava luac ió  de les  necess i ta ts
d’aquests alumnes, l’assessorament als
equips docents i serveis educatius sobre
ajuts tècnics, criteris per adaptar el currí-
culum i estratègies metodològiques, i
l’aportació de suport i de criteris tècnics
a altres òrgans del Departament d’Educa-
ció.

Ateses les funcions assignades als CRE-
DA, els professionals que hi treballen des-
envolupen la seva tasca de manera itinerant.
Aquesta itinerància aconsella preveure els
mitjans per al desplaçament entre centres
docents i/o serveis educatius de l’àmbit
territorial on es presta el servei.

—1 Requisits dels participants
1.1 Cos i situació administrativa.
Poden prendre part en aquest concurs els

funcionaris de carrera i els funcionaris en
pràctiques del cos de mestres dependents
del Departament d’Educació de la Genera-
litat de Catalunya, sigui quina sigui la seva
situació administrativa.

En relació a aquest requisit s’aplicarà el
que preveu l’article 4 d’aquesta Resolució.

1.2 Coneixement de la llengua catala-
na.

Els funcionaris que participin en aquest
concurs hauran d’acreditar que posseeixen
el certificat de nivell de suficiència (C) o el
certificat de nivell superior (D) de català, o
qualsevol dels títols, diplomes i certificats
considerats equivalents als esmentats cer-
tificats de català. També es considerarà que
posseeixen el requisit de coneixement de la
llengua catalana aquells que hagin obtingut
la idoneïtat especial per impartir l’ensenya-
ment en llengua catalana, per resolució de
la Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa o per haver superat el concurs
oposició d’accés al cos de mestres o el con-
curs oposició d’accés a cossos docents
d’ensenyaments secundaris a partir de
1991. Igualment hauran d’acreditar el nivell
adequat oral i escrit de la llengua aranesa
per ocupar els llocs de treball a Era Val
d’Aran.

En cas que no tinguin registrada cap
d’aquestes capacitacions al registre infor-
màtic de personal del Departament d’Edu-
cació, hauran d’adjuntar a la sol·licitud de
participació una fotocòpia compulsada del
document acreditatiu corresponent.

1.3 Experiència docent.
Els funcionaris que participin en aquest

concurs de mèrits, hauran d’acreditar
l’exercici de la docència durant un mínim
de tres anys en centres d’educació infantil
i primària, d’educació especial, d’educa-
ció secundària, de règim especial, de for-
mació de persones adultes o en serveis
educatius.

1.4 Requisit d’especialitat.
Els funcionaris del cos de mestres que

participin en aquest concurs hauran de ser
titulars de l’especialitat d’audició i llenguat-
ge o haver-ne obtingut el reconeixement de
la capacitació idònia corresponent.

1.5 Còmput i reconeixement de requi-
sits.

Totes les condicions exigides en aquest
concurs han d’estar reconegudes en la data
de finalització del termini de presentació de
sol·licituds, llevat del requisit relatiu a la
permanència durant dos anys en la darrera
destinació definitiva obtinguda i del trans-
curs del temps requerit per a tornar al ser-
vei actiu, en el cas dels qui participin des
de les situacions administratives d’excedèn-
cia i suspensió de funcions, que s’entendrà
complert a 31 d’agost de 2006.

—2 Vacants
Les vacants que s’ofereixen en aquest

concurs són les que figuren a l’apartat III.c),
les quals s’incrementaran amb les resultes
que es produeixin, si corresponen a llocs de
treball el funcionament dels quals estigui
previst a la planificació educativa.

—3 Puntuació de mèrits i prioritat en l’ad-
judicació

3.1 Puntuació i prioritat en l’adjudicació.
El concurs es resoldrà en funció de la pun-

tuació total acreditada d’acord amb el ba-
rem de mèrits que s’indica a l’apartat III.b).

L’adjudicació de llocs de treball es realit-
zarà, en tot cas, atenent les peticions i els
mèrits dels concursants.

La puntuació total serà la suma de les
puntuacions obtingudes en les parts A i B
del barem de mèrits. En cas que es produ-
eixin empats en el total de la puntuació, es
resoldran atenent, successivament, la pun-
tuació més alta obtinguda en cadascun dels
apartats de la part A del barem, d’acord amb
l’ordre en què s’hi detallen. Si persisteix
l’empat caldrà atenir-se a la puntuació més
alta obtinguda en cada subapartat, també
en l’ordre en què s’hi detallen. Si cal, s’uti-
litzarà com a últim criteri de desempat l’any
de promoció d’ingrés en el cos, i dintre
d’aquest, la major puntuació obtinguda en
el procés selectiu d’ingrés al cos.

3.2 Comissió d’avaluació de mèrits.
Els mèrits al·legats pels concursants que

preveuen els apartats a.4), a.5) i c) de la part
A i la part B del barem seran valorats per
una única comissió que es constituirà a la
seu del Departament d’Educació i que serà
composta per:

President/a: subdirectora general d’Orde-
nació Curricular i Programes Educatius, o
persona en qui delegui

Vocals:
Un/a inspector/a d’Educació, a proposta

de la Direcció General d’Ordenació i Inno-
vació Educativa.

Un/a tècnic/a de la Secció de Serveis
Educatius i Formació Permanent d’un dels
serveis territorials del Departament d’Edu-
cació o de la Subdirecció General d’Orde-
nació Curricular i Programes Educatius

Un/a director/a d’un centre docent, a pro-
posta de la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa.

Un/a funcionari/ària docent en actiu, amb
destinació definitiva en un centre de recur-
sos per a deficients auditius en l’especiali-
tat d’audició i llenguatge, escollit per sor-
teig públic.

El sorteig a què s’ha fet esment tindrà lloc
el dia 1 de febrer de 2006, a les 10 hores,
a la Direcció General de Personal Docent
(Via Augusta, 202, Barcelona).

Per a la comissió es designarà una co-
missió suplent. La composició de les comis-
sions titular i suplent es farà pública mitjan-
çant una resolució de la directora general
de Personal Docent que s’exposarà a la seu
del Departament d’Educació.

Els membres de la comissió han de per-
tànyer a grups de titulació igual o superior
a l’exigit per ocupar els llocs objecte de
concurs.
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Els membres de la comissió estaran sub-
jectes a les causes d’abstenció i recusació
que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

3.3 Valoració dels mèrits.
L’assignació de la puntuació que corres-

pon als concursants pels apartats i suba-
partats a.1), a.2), a.3), b), d) i e) del barem
de mèrits la duran a terme les seccions de
gestió de personal docent dels serveis ter-
ritorials del Departament d’Educació. En el
cas de personal adscrit als serveis educa-
tius de la ciutat de Barcelona, el barem
d’aquests apartats i subapartats el durà a
terme el Consorci d’Educació de Barcelona.

3.4 Còmput i reconeixement de mèrits
al·legats.

Tots els mèrits que s’al·leguin han d’es-
tar complerts o reconeguts en la data de
finalització del termini de presentació de
sol·licituds.

Quant a la data de finalització del còmput
de serveis dels apartats a.1), a.2), a.3) i b)
serà també la data de finalització del termi-
ni de presentació de sol·licituds.

Els participants no hauran d’acreditar do-
cumentalment els mèrits al·legats de què hi
hagi constància en el Registre informàtic de
personal del Departament d’Educació.

No es tindran en compte els mèrits que
no s’al·leguin durant el termini de presenta-
ció de sol·licituds. Tampoc no es podran
tenir en compte els mèrits que no es justi-
fiquin de la manera indicada a l’apartat III.b)
durant el termini de presentació de sol·li-
cituds, sens perjudici del que preveu aques-
ta base, quant als mèrits que ja consten en
el Registre informàtic de personal del De-
partament d’Educació, i les bases 4 i 5, pel
que fa al termini de reclamacions.

—4 Formalització de les sol·licituds i ad-
missió de participants

4.1 Obtenció i presentació de la sol·li-
citud.

Per participar en aquest concurs, el per-
sonal funcionari haurà d’emplenar una úni-
ca sol·licitud per cos des del qual es parti-
cipa segons els models oficials, que podrà
obtenir al Departament d’Educació, als seus
serveis territorials o, si escau, al Consorci
d’Educació de Barcelona. A aquesta sol·li-
citud s’ha d’adjuntar el full de serveis i de
mèrits, amb la documentació justificativa
corresponent i, si escau, el text correspo-
nent a la part B del barem de mèrits.

Els models també es poden imprimir mit-
jançant les pàgines de Professorat de l’adre-
ça d’Internet http://www.gencat.net/educa-
cio.

Les sol·licituds i la documentació que les
acompanyin s’adreçaran als serveis territo-
rials d’Educació o, si escau, al Consorci
d’Educació de Barcelona, on els participants
presten serveis el curs 2005-06.

Els que concursin des de la situació ad-
ministrativa de suspensió de funcions o
d’excedència adreçaran la seva sol·licitud
als serveis territorials del Departament
d’Educació del qual depengui el centre on
hagin tingut la darrera destinació definitiva
o provisional.

En tot cas, les sol·licituds es podran pre-
sentar al Registre del Departament d’Edu-
cació i en qualsevol de les dependències a
què es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, sempre que
es faci dins el termini assenyalat.

En cas que s’opti per presentar la sol·li-
citud en una oficina de correus, es farà en
sobre obert per tal que la instància sigui
datada i segellada pel funcionari de correus
abans que sigui certificada.

El termini de presentació de sol·licituds
per participar en aquest concurs serà del
10 al 30 de gener de 2006, ambdós inclo-
sos.

4.2 Participació en més d’un concurs.
Els participants en aquest concurs de mè-

rits que també participin en algun altre dels
concursos objecte d’aquesta convocatòria
només podran obtenir una única destinació
per cos. A aquests efectes, hauran de pri-
oritzar les destinacions tal com està previst
a la base 5.1.

Si dins el termini que s’estableix no s’in-
dica la priorització, s’entendrà que aquesta
es fa seguint l’ordre dels concursos tal com
s’anuncien en l’article 1 de la resolució.

4.3 Peticions i codis de destinació.
Els participants en aquest concurs de mè-

rits hauran de sol·licitar els CREDA, per ordre
de preferència, fent constar el codi corres-
ponent, que haurà de coincidir amb els
detallats a l’apartat III.c).

El nombre màxim de peticions que es po-
den sol·licitar és de 30. En cap cas no es
faran peticions relatives a municipis, zones
o comarques.

Qualsevol error en el número del codi
sol·licitat determinarà que s’anul·li la petició
si no es correspon a cap dels CREDA exis-
tents, o bé que s’obtingui destinació en un
CREDA no desitjat.

Cap dada que consigni erròniament l’in-
teressat no podrà ser invocada per aquest
a efectes de possibles reclamacions, ni es
considerarà per aquest motiu que els seus
drets i interessos han estat perjudicats, fins
i tot en el cas d’error en el codi, atès que el
codi és el determinant de l’adjudicació.

Una vegada lliurada la documentació i fi-
nalitzat el termini de presentació de sol·li-
cituds no es podrà modificar o anul·lar la
petició.

4.4 Llista de participants.
Un cop finalitzada l’actuació de les co-

missions d’avaluació, assignades les pun-
tuacions als concursants i gravades les
sol·licituds, els serveis territorials d’Educa-
ció i el Consorci d’Educació de Barcelona
exposaran als taulers d’anuncis la llista de
participants en aquest concurs, amb les
puntuacions obtingudes.

Els participants podran consultar aques-
tes dades a través de l’adreça d’Internet
http://www.gencat.net/educacio.

Una vegada exposades les llistes s’obri-
rà un termini de cinc dies hàbils per presen-
tar reclamacions, a comptar a partir de l’en-
demà de l’exposició.

Durant aquest termini els interessats tam-
bé podran aportar la documentació acre-

ditativa dels mèrits i requisits que, havent
estat al·legats durant el termini de presen-
tació de sol·licituds de participació, no ha-
gin estat degudament justificats.

Al mateix temps que s’exposin les llistes
de participants, s’anunciarà la data d’inici
de les entrevistes previstes a la part B del
barem de mèrits.

Un cop estudiades les reclamacions con-
tra la llista de participants, la comissió farà
pública, amb 48 hores d’antelació, al tauler
d’anuncis de la seu del Departament d’Edu-
cació, als serveis territorials, al Consorci
d’Educació de Barcelona i a l’adreça d’In-
ternet abans esmentada, el lloc, dia i hora
en què es convoca cada aspirant per rea-
litzar l’entrevista.

—5 Adjudicació de les destinacions i pre-
sa de possessió

5.1 Resolució provisional d’adjudicació
de destinacions.

Ateses les reclamacions que correspon-
guin a la llista de participants, la Direcció
General de Personal Docent procedirà a
l’adjudicació provisional de les destinacions,
d’acord amb les peticions, els mèrits dels
concursants, així com el que disposa aques-
ta Resolució.

A la resolució provisional es farà constar
la llista de participants amb la puntuació
atorgada i el lloc de treball adjudicat provi-
sionalment.

Aquesta resolució es farà pública als ser-
veis territorials del Departament d’Educació i
al Consorci d’Educació de Barcelona. Les
dades de l’adjudicació provisional es podran
consultar també a les pàgines de Professorat
de l’adreça d’Internet http://www.gencat.net/
educacio

Els concursants podran presentar desis-
timents a la participació en aquest concurs
i reclamacions contra la resolució provisio-
nal dins el termini de cinc dies hàbils a
comptar de l’endemà de l’exposició de la
resolució provisional als serveis territorials.

Així mateix, dins d’aquest termini, els par-
ticipants que hagin obtingut més d’una ad-
judicació provisional hauran de prioritzar el
concurs pel qual es vol ser destinat. Cas que
no manifestin la seva opció, s’entendrà que
aquesta és la prevista a la base 4.2.

5.2 Resolució definitiva d’adjudicació de
destinacions.

Una vegada resoltes les reclamacions i ex-
closos els concursants que desisteixin de
la participació, i atesa la priorització previs-
ta a la base 5.1, s’emetrà resolució defini-
tiva que es publicarà al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i contra la qual es
podrà interposar recurs contenciós adminis-
tratiu en el termini de dos mesos comptats
des de l’endemà de la seva publicació.

També es podrà interposar potestativa-
ment recurs de reposició davant la directo-
ra general de Personal Docent en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la
seva publicació al DOGC.

Amb aquesta publicació es considerarà
efectuada la notificació als interessats a tots
els efectes.

Les dades relatives a l’adjudicació defini-
tiva podran consultar-se, a les pàgines de
Professorat de l’adreça d’Internet http://
www.gencat.net/educacio.
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5.3 Presa de possessió.
El professorat que concursi des de la si-

tuació administrativa d’excedència i obtin-
gui destinació estarà obligat a presentar, als
serveis territorials d’on depengui el lloc de
treball adjudicat, abans de prendre’n pos-
sessió, els documents següents:

a) Còpia de la resolució de declaració de
la situació administrativa d’excedència.

b) Declaració expressa de no estar pro-
cessat ni separat mitjançant expedient dis-
ciplinari de cap administració pública, ni
trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les
funcions públiques.

El professorat que no justifiqui els requisits
que s’exigeixen per reingressar no podrà pren-
dre possessió de la destinació obtinguda en
el concurs. Així mateix, els funcionaris en pràc-
tiques que obtinguin destinació i no superin la
fase de pràctiques no podran prendre pos-
sessió de la plaça. En ambdós supòsits, el
lloc de treball restarà vacant.

Les destinacions adjudicades en la reso-
lució definitiva d’aquest concurs de mèrits
seran irrenunciables, llevat del cas que en
aquest mateix procés s’obtingui una desti-
nació per un altre cos o que abans de la
presa de possessió s’obtingui una altra
destinació definitiva mitjançant convocatò-
ria pública. En aquests casos l’interessat
haurà d’optar per escrit a incorporar-se a
una d’elles.

L’Administració deixarà sense efecte les
destinacions obtingudes per qualsevol con-
cursant que no s’a just i  a les normes
d’aquesta Resolució.

Els funcionaris que participin en aquest
concurs de mèrits i als qui es declari en
situació administrativa d’excedència durant
la seva tramitació o cessin en el servei actiu
per qualsevol altra causa, es consideraran
excedents del lloc de treball que els hagi
pogut correspondre, el qual quedarà vacant
a tots els efectes.

Els funcionaris que obtinguin destinació
per aquest concurs i durant el procés de tra-
mitació hagin permutat les destinacions
hauran d’exercir obligatòriament en el lloc
adjudicat per aquesta Resolució, i quedarà
anul·lada, per tant, la permuta concedida.

La presa de possessió en la nova desti-
nació tindrà lloc l’1 de setembre de 2006 i
se cessarà en el lloc de procedència el 31
d’agost de 2006.

—6 Recollida de documentació aportada
amb la sol·licitud

Una vegada transcorreguts els terminis
per interposar els recursos que caben con-
tra la resolució definitiva, s’obrirà un termini
d’un mes perquè els participants puguin
retirar la seva documentació. A aquests
efectes podran fer-ho personalment o dele-
gar en una altra persona, degudament au-
toritzada, sempre i quan no s’hagi interpo-
sat recurs pel propi interessat o per tercers
que poguessin afectar-li. Si no es retirés la
documentació en el termini esmentat, s’en-
tendrà que el participant renuncia a la seva
recuperació i, per tant, que decau en el seu
dret a fer-ho.

—7 Unitats d’informació i gestió
Per a qualsevol aclariment en relació amb

aquest concurs de mèrits, caldrà que les

persones interessades s’adrecin a les sec-
cions de gestió de personal dels serveis ter-
ritorials del Departament d’Educació que els
correspongui segons la destinació del curs
2005-2006 o, si escau, al Consorci d’Edu-
cació de Barcelona.

III.b) Barem de mèrits aplicable al concurs

La selecció dels candidats es farà en dues
parts. Ambdues hauran de ser superades
per poder tenir destinació en algun lloc de
treball objecte d’aquest concurs.

Part A: currículum professional (màxim 25
punts).

Per a la superació d’aquesta part, els as-
pirants hauran d’assolir un mínim de 5 punts.

a) Experiència professional (màxim 15
punts):

a.1) Exercici en càrrecs directius als cen-
tres docents públics dependents del Depar-
tament d’Educació o als serveis educatius
(màxim 2 punts).

a.1.1) Per cada any d’exercici en el càr-
rec de director d’un centre docent públic de-
pendent del Departament d’Educació o de
serveis educatius: 0,50 punts i 0,0416 punts
per mes complet.

a.1.2) Per cada any d’exercici d’altres òr-
gans unipersonals de govern en centres
docents públics dependents del Departa-
ment d’Educació (secretari, cap d’estudis,
coordinador pedagògic, o anàleg): 0,15
punts i 0,0125 punts per mes complet.

Documents justificatius: cas que els no-
menaments no constin al Registre informà-
tic de personal, fotocòpia compulsada del
nomenament corresponent amb les diligèn-
cies de presa de possessió i de cessament.

a.2) Experiència docent (màxim 9 punts).
No podran computar-se per aquest apar-

tat el període de prestació de serveis que
coincideixi amb la justificació del requisit
recollit a la base 1.3. A aquest efecte, es
descomptaran els serveis que s’al·leguin per
a l’apartat a.2.3) i, en cas que no puguin
detreure per aquest subapartat, es farà de
l’a.2.2) i, si escau, finalment del subapartat
a.2.1).

a.2.1) Exercici en CREDA (màxim 5 punts).
Per cada any de treball en un centre de

recursos educatius per a deficients auditius
(CREDA) en l’especialitat d’audició i llen-
guatge: 0,50 punts i 0,0416 punts per mes
complet.

a.2.2) Exercici en centres docents en la
mateixa especialitat del lloc sol·licitat (mà-
xim 3 punts)

Per cada any d’exercici en llocs de tre-
ball d’audició i llenguatge (ALL) en centres
d’educació especial o en centres ordinaris
d’educació infantil i primària: 0,50 punts i
0,0416 punts per mes complet.

a.2.3) Exercici en altres llocs en centres
docents o en altres serveis educatius (mà-
xim 1,5 punts)

Per cada any en llocs de treball diferents
de l’esmentat a l’apartat a.2.2) en centres
d’educació infantil i primària, d’educació
especial, d’educació secundària, de règim
especial, de formació de persones adultes
o en altres serveis educatius diferents de
l’esmentat a l’apartat a.2.1): 0,375 punts, i
0,0312 punts per mes complet.

Documents justificatius: els serveis pres-
tats en l’ensenyament públic s’hauran
d’al·legar en el full de serveis i de mèrits. Si
es tracta de serveis en centres públics no
dependents de la Generalitat de Catalunya,
caldrà adjuntar una certificació del cap de
la unitat de personal de l’òrgan administra-
tiu corresponent. Els serveis prestats en l’en-
senyament privat s’hauran d’acreditar mit-
jançant una certificació expedida pel director
del centre corresponent, amb el vistiplau de
la Inspecció d’Educació.

a.3) Serveis en l’Administració educativa
(màxim 2 punts).

Per cada any de treball a l’Administració
educativa realitzant tasques tècniques o de
gestió directament relacionades amb els
serveis educatius, 0,25 punts per any i 0,208
punts per mes complet.

Documents justificatius: cas que els ser-
veis no constin en el Registre informàtic de
personal, certificació acreditativa emesa per
la Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa.

a.4) Cursos impartits (màxim 5 punts).
a.4.1) Per participar com a ponent o im-

partir activitats o cursos de formació di-
rectament relacionats amb l’activitat prò-
pia d’un CREDA: 0,40 punts per cada
fracció de 10 hores, fins a un màxim de 2
punts.

a.4.2) Per participar com a ponent o im-
partir activitats o cursos de formació relaci-
onats amb temes educatius inclosos al Pla
de formació permanent del Departament
d’Educació, reconeguts pel Departament
d’Educació o organitzats per altres adminis-
tracions amb plenes competències amb
matèria educativa o per universitats: 0,20
punts per cada fracció de 10 hores fins a
un màxim d’1,50 punts.

a.4.3) Per participar com a ponent o im-
partir altres activitats o cursos de formació
(jornades, simposis, etc.) relacionades amb
els serveis educatius: 0,15 punts per cadas-
cun, fins a un màxim de 0,75 punts.

a.4.4) Per participar com a ponent o im-
partir formació en cursos universitaris de
tercer cicle (màxim 0,75 punts):

a.4.4.1) Si el tema és d’especial interès
per a la tasca d’un CREDA: 0,2 punts per
cada fracció de 10 hores.

a.4.4.2) Per a la resta de temes: 0,15
punts per cada fracció de 10 hores.

a.4.5) Per tutoritzar pràctiques d’estudi-
ants en serveis educatius: 0,40 punts per
cada període de 40 hores (màxim 1 punt).
No es puntuen els períodes de pràctiques
inferiors a 40 hores.

Als efectes de l’apartat a.4, se sumaran
les hores de tots els cursos, i no podrà
assignar-se cap puntuació per una fracció
inferior a 10 hores. Quan els cursos, en lloc
d’hores, estiguin expressats en crèdits
s’entendrà que cada crèdit equival a 10
hores.

La participació com a ponent o el fet d’ha-
ver impartir una activitat de formació només
serà computable per un únic subapartat.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa emesa per l’organisme o centre cor-
responent. En cas que els cursos impartits
hagin estat organitzats per l’Administració
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educativa o pels instituts de ciències de
l’educació (ICE) la certificació l’haurà d’eme-
tre la Direcció General d’Ordenació i Inno-
vació Educativa o la universitat correspo-
nent, respectivament.

Les tutories de les pràctiques s’acredita-
ran mitjançant una certificació de la Univer-
sitat corresponent on constaran les hores
fetes.

a.5) Publicacions (màxim 1 punt).
Per publicacions en llibres, revistes o per

guions de DVD o de vídeo de difusió naci-
onal sobre temes educatius:

a.5.1) Per cada llibre publicat de fins a
tres autors: 0,50 punts.

a.5.2) Per cada guió de DVD o vídeo de
difusió nacional: 0,25 punts.

a.5.3) Per cada article publicat en llibre o
en revista: 0,15 punts.

a.5.4) Per altres publicacions: 0,10 punts
cada una.

Les publicacions s’acreditaran amb la fo-
tocòpia corresponent, amb la compulsa com
a mínim de les pàgines acreditatives de l’au-
toria, el dipòsit legal i, si escau, l’ISBN.

b) Antiguitat (màxim 5 punts).
Per cada any de serveis efectius prestats

en l’ensenyament públic, en situació de
servei actiu, com a funcionari de carrera
docent o com a logopeda amb contracte
com a personal fix del Departament d’Edu-
cació: 0,40 punts i 0,0333 punts per mes
complet.

Documents justificatius: l’antiguitat s’al·le-
garà en el full de mèrits i de serveis i serà
revisada atenent a les dades que consten
al Registre informàtic de professorat.

c) Formació i perfeccionament (màxim 4
punts):

Per a l’assistència a activitats de formació
incloses en el Pla de formació permanent re-
conegudes pel Departament d’Educació o or-
ganitzades per altres administracions educa-
tives o per les universitats:

c.1) Per l’assistència a activitats o cursos
de formació directament relacionats amb les
tasques pròpies dels CREDA: 0,30 punts per
cada fracció de 15 hores, fins a un màxim
de 2 punts.

Als efectes d’aquest apartat, se sumaran
les hores de tots els cursos, i no podrà as-
signar-se cap puntuació per una fracció
inferior a 15 hores.

c.2) Per l’assistència a activitats o cursos
de formació relacionats amb temes educa-
tius inclosos al Pla de formació permanent
del Departament d’Educació, reconeguts pel
Departament d’Educació o organitzats per
altres administracions amb plenes compe-
tències amb matèria educativa o per univer-
sitats, 0,20 punts per cada fracció de 15
hores, fins a un màxim d’1 punt.

Als efectes d’aquest apartat, se sumaran
les hores de tots els cursos, i no podrà as-
signar-se cap puntuació per una fracció
inferior a 15 hores.

c.3) Per l’assistència a altres activitats de
formació (jornades, simposis, etc.) relacio-
nades amb les activitats pròpies dels CRE-
DA: 0,10 punts per cadascuna, fins a un
màxim de 0,5 punts.

c.4) Per l’assistència a cursos universita-
ris de tercer cicle (màxim 1,5 punts):

c.4.1) Per l’assistència a cursos universi-
taris d’interès especial per a la tasca en un
CREDA: 0,60 punts per cada fracció de 30
hores.

Als efectes d’aquest subapartat, se su-
maran les hores de tots els cursos, i no
podrà assignar-se cap puntuació per una
fracció inferior a 30 hores. Quan els cursos,
en lloc d’hores, estiguin expressats en crè-
dits s’entendrà que cada crèdit equival a 10
hores.

c.4.2) Per l’assistència a la resta de cur-
sos universitaris: 0,30 punts per cada frac-
ció de 30 hores.

Els cursos que formin part d’un progra-
ma de doctorat que ja hagi estat valorat per
l’apartat d.1), no podran ser computats per
aquest apartat c.4).

L’assistència a una activitat o curs de for-
mació només serà computable per un únic
subapartat.

Documentació justificativa: les activitats i
cursos de formació i perfeccionament se-
ran justificades amb el certificat acreditatiu
expedit per l’Administració educativa, la
Universitat, la Direcció General d’Ordenació
i Innovació Educativa o l’entitat convocant
corresponent. Cal que s’hi especifiqui el
nombre d’hores del curs o activitat ja que,
cas contrari, no serà tingut en compte el
certificat.

d) Mèrits acadèmics (màxim 3 punts):
d.1) Títol de doctor: 1,5 punts.
Documents justificatius: fotocòpia com-

pulsada del títol de doctor o, si s’escau, de
la certificació d’abonament dels drets d’ex-
pedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 8
de jul io l  de 1988 (BOE núm. 167, de
13.7.1988).

d.2) Titulacions universitàries de segon ci-
cle:

Pels estudis corresponents al segon ci-
cle d’una llicenciatura, arquitectura i engi-
nyeria, o altres títols declarats legalment
equivalents: 1,5 punts.

Documents justificatius: caldrà que els tí-
tols s’al·leguin en el full de serveis i de mè-
rits. Cas que no constin al Registre infor-
màtic de personal, caldrà adjuntar una
fotocòpia compulsada dels títols al·legats
com a mèrit o, en tot cas, de la certificació
d’abonament dels drets d’expedic ió
d’aquests, d’acord amb l’Ordre de 8 de ju-
liol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

La presentació del títol de llicenciat, en-
ginyer o arquitecte o del resguard corres-
ponent donarà lloc, exclusivament, a la
puntuació de la titulació de segon cicle,
sense que en cap cas es consideri que
acredita implícitament haver cursat el primer
cicle correlatiu. Per tant, per valorar el pri-
mer cicle, caldrà justificar-lo per separat,
d’acord amb l’apartat d.3).

d.3) Titulacions universitàries de primer ci-
cle:

En cap cas es valorarà el primer títol o
estudis d’aquest tipus que tingui el partici-
pant, ni es considerarà titulació de primer
cicle la superació del curs d’adaptació.

Per la segona i restants diplomatures, en-
ginyeries tècniques, arquitectures tècniques
o altres títols declarats a tos els efectes le-
galment equivalents, i pels estudis corres-

ponents al primer cicle d’una llicenciatura,
arquitectura o enginyeria: 1,5 punts.

Documents justificatius: caldrà que els tí-
tols s’al·leguin en el full de serveis i de mè-
rits. Cas que no constin al Registre infor-
màtic de personal,  caldrà adjuntar la
fotocòpia compulsada dels títols al·legats
com a mèrits o, en tot cas, de la certificació
d’abonament dels drets d’expedic ió
d’aquests, d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol
de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988). Si
es tracta del primer cicle d’una llicenciatu-
ra, enginyeria o arquitectura, caldrà aportar
una certificació acadèmica on es faci cons-
tar que s’han cursat o superat totes les
assignatures o crèdits corresponents als tres
primers cursos.

e) Per tenir adquirida la condició de ca-
tedràtic, 1,5 punts:

Part B: entrevista.
En aquesta part B, els aspirants seran

puntuats de 0 a 13 punts. Per a la supera-
ció d’aquesta part, s’haurà d’obtenir una
puntuació mínima de 6,5 punts.

L’entrevista versarà sobre el pla d’actua-
ció per a un alumne amb dèficit auditiu,
partint de la descripció del comportament
lingüístic de l’alumne. Es tindran en compte
les característiques de la zona sol·licitada,
concretant les tasques prioritàries a dur a
terme i el treball amb altres serveis educa-
tius i socials del sector.

Els aspirants que no tenen destinació de-
finitiva en un centre de recursos educatius
per a deficients auditius hauran de presen-
tar, juntament amb la sol·licitud, i dins el
termini de presentació de sol·licituds esmen-
tat a la base 4.1, un text escrit en què s’em-
marqui l’actuació esmentada en el conjunt
d’actuacions d’un CREDA. Aquest text tin-
drà una extensió màxima de 4 fulls en for-
mat DIN A-4.

Les entrevistes tindran lloc a la seu del
Departament d’Educació (Via Augusta, 202-
226) els dies, hores i sales que s’informa-
ran, mitjançant convocatòria de la comissió
d’avaluació, un cop publicades les llistes de
participants i revisades les reclamacions. La
publicació de la convocatòria d’entrevistes
es farà pública a la seu del Departament
d’Educació, als serveis territorials, al Con-
sorci d’Educació de Barcelona, i a les pàgi-
nes de Professorat de l’adreça d’Internet
http://www.gencat.net/educacio.

III.c). Relació de centres educatius per a
deficients auditius i de les vacants de l’es-
pecialitat d’audició i llenguatge

—1 Relació de codis dels centres de re-
cursos educatius per a deficients auditius
(CREDA)

Els CREDA que es detallen corresponen
a les unitats territorialitzades d’acord amb
àmbits d’actuació.

(*) Centre amb exigència del requisit d’ara-
nès.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I
(CIUTAT) (CONSORCI D’EDUCACIÓ DE
BARCELONA)

Municipi: 08019 Barcelona.
08901335 CREDAC Pere Barnils
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SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: 08015 Badalona.
08910008 CREDA Badalona

Municipi: 08022 Berga.
08910002 CREDA Berga

Municipi: 08023 Bigues i Riells.
08910005 CREDA Bigues i Riells

Municipi: 08096 Granollers.
08910003 CREDA Granollers

Municipi: 08101 L’Hospitalet de Llobregat.
08910013 CREDA Hospitalet

de Llobregat

Municipi: 08113 Manresa.
08910001 CREDA Manresa

Municipi: 08118 El Masnou.
08910014 CREDA El Masnou

Municipi: 08121 Mataró.
08910010 CREDA Mataró

Municipi: 08124 Mollet del Vallès.
08910004 CREDA Mollet del Vallès

Municipi: 08163 Pineda de Mar.
08910015 CREDA Pineda de Mar

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs.
08925251 CREDA Sant Adrià de Besòs

Municipi: 08202 Sant Celoni.
08910006 CREDA Sant Celoni

Municipi: 08245 Santa Coloma de Grame-
net.

08910011 CREDA Santa Coloma
de Gramenet

Municipi: 08298 Vic.
08924081 CREDA Vic

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès.
08910012 CREDA Vilafranca

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú.
08910009 CREDA Vilanova i la Geltrú

SERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT-
ANOIA

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat.
08910017 CREDA Cornellà

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat.
08910024 CREDA Esplugues

Municipi: 08102 Igualada.
08910022 CREDA Igualada

Municipi: 08114 Martorell.
08910019 CREDA Martorell

Municipi: 08169 El Prat de Llobregat.
08910020 CREDA El Prat de Llobregat

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat.
08910021 CREDA Sant Boi

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat.
08925261 CREDA Sant Feliu

de Llobregat

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts.
08910023 CREDA Sant Vicenç

dels Horts

Municipi: 08301 Viladecans.
08910018 CREDA Viladecans

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS
OCCIDENTAL

Municipi: 08904 Badia del Vallès.
08910027 CREDA Jordi Perelló (Vallès

Occ.)

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès.
08910029 CREDA Jordi Perelló (Vallès

Occ.)

Municipi: 08125 Montcada i Reixac.
08910030 CREDA Jordi Perelló (Vallès

Occ.)

Municipi: 08156 Palau-solità i Plegamans.
08910031 CREDA Palau de Plegamans

Municipi: 08184 Rubí.
08910028 CREDA Jordi Perelló (Vallès

Occ.)

Municipi: 08187 Sabadell.
08900289 CREDA Jordi Perelló (Vallès

Occ.)

Municipi: 08279 Terrassa.
08910026 CREDA Jordi Perelló (Vallès

Occ.)

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Municipi: 17023 Blanes.
17910004 CREDA Narcís Masó

(Girona)

Municipi: 17066 Figueres.
17910001 CREDA Narcís Masó

(Girona)

Municipi: 17114 Olot.
17910006 CREDA Narcís Masó

(Girona)

Municipi: 17118 Palamós.
17910002 CREDA Narcís Masó

(Girona)

Municipi: 17141 Puigcerdà.
17910005 CREDA Narcís Masó

(Girona)

Municipi: 17147 Ripoll.
17910003 CREDA Narcís Masó

(Girona)

Municipi: 17155 Salt.
17900035 CREDA Narcís Masó

(Girona)

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners.
17910011 CREDA Narcís Masó

(Girona)

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Municipi: 25040 Balaguer.
25910003 CREDA Balaguer

Municipi: 25058 Les Borges Blanques.
25910006 CREDA Les Borges Blan-

ques

Municipi: 25072 Cervera.
25910007 CREDA Cervera

Municipi: 25120 Lleida.
25900022 CREDA Lleida

Municipi: 25137 Mollerussa.
25910005 CREDA Mollerussa

Municipi: 25203 La Seu d’Urgell.
25910001 CREDA La Seu d’Urgell

Municipi: 25207 Solsona.
25910008 CREDA Solsona

Municipi: 25217 Tàrrega.
25910004 CREDA Tàrrega

Municipi: 25234 Tremp.
25910002 CREDA Tremp

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran.
25910009 CREDA LLeida (*)

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Municipi: 43038 Cambrils.
43910017 CREDA Tarragona

Municipi: 43055 Falset.
43910009 CREDA Tarragona

Municipi: 43086 Montblanc.
43910005 CREDA Montblanc

Municipi: 43123 Reus.
43910002 CREDA Reus

Municipi: 43148 Tarragona.
43925251 CREDA Tarragona

Municipi: 43161 Valls.
43910001 CREDA Valls

Municipi: 43163 El Vendrell.
43910004 CREDA El Vendrell

SERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE
L’EBRE

Municipi: 43014 Amposta.
43910006 CREDA Amposta

Municipi: 43064 Gandesa.
43910008 CREDA Gandesa

Municipi: 43093 Móra d’Ebre.
43910007 CREDA Móra d’Ebre

Municipi: 43155 Tortosa.
43910003 CREDA Tortosa

—2 Relació de vacants de l’especialitat
d’audició i llenguatge als centres de recur-
sos educatius per a deficients auditius
Vacants del cos de mestres.

Els CREDA que es detallen corresponen
a les unitats territorialitzades d’acord amb
àmbits d’actuació.

(*) Centre amb exigència del requisit d’ara-
nès.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I
(CIUTAT) (CONSORCI D’EDUCACIÓ DE
BARCELONA)

Municipi: 08019 Barcelona.
08901335 CREDAC Pere Barnils
Audició i llenguatge: 9 vacants.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: 08015 Badalona.
08910008 CREDA Badalona
Audició i llenguatge: 2 vacants.

Municipi: 08023 Bigues i Riells.
08910005 CREDA Bigues i Riells
Audició i llenguatge: 2 vacants.

Municipi: 08096 Granollers.
08910003 CREDA Granollers
Audició i llenguatge: 2 vacants.
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Municipi: 08101 L’Hospitalet de Llobregat.
08910013 CREDA Hospitalet

de Llobregat
Audició i llenguatge: 3 vacants.

Municipi: 08113 Manresa.
08910001 CREDA Manresa
Audició i llenguatge: 2 vacants.

Municipi: 08118 El Masnou.
08910014 CREDA El Masnou
Audició i llenguatge: 2 vacants.

Municipi: 08124 Mollet del Vallès.
08910004 CREDA Mollet del Vallès
Audició i llenguatge: 1 vacant.

Municipi: 08163 Pineda de Mar.
08910015 CREDA Pineda de Mar
Audició i llenguatge: 2 vacants.

Municipi: 08202 Sant Celoni.
08910006 CREDA Sant Celoni
Audició i llenguatge: 1 vacant.

Municipi: 08298 Vic.
08924081 CREDA Vic
Audició i llenguatge: 2 vacants.

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès.
08910012 CREDA Vilafranca
Audició i llenguatge: 1 vacant.

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú.
08910009 CREDA Vilanova i la Geltrú
Audició i llenguatge: 5 vacants.

SERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT-
ANOIA

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat.
08910017 CREDA Cornellà
Audició i llenguatge: 2 vacants.

Municipi: 08102 Igualada.
08910022 CREDA Igualada
Audició i llenguatge: 2 vacants.

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat.
08910021 CREDA Sant Boi
Audició i llenguatge: 2 vacants.

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat.
08925261 CREDA Sant Feliu

de Llobregat
Audició i llenguatge: 7 vacants.

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts.
08910023 CREDA Sant Vicenç

dels Horts
Audició i llenguatge: 1 vacant.

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS
OCCIDENTAL

Municipi: 08904 Badia del Vallès.
08910027 CREDA Jordi Perelló (Vallès

Occ.)
Audició i llenguatge: 1 vacant.

Municipi: 08125 Montcada i Reixac.
08910030 CREDA Jordi Perelló (Vallès

Occ.)
Audició i llenguatge: 1 vacant.

Municipi: 08184 Rubí.
08910028 CREDA Jordi Perelló (Vallès

Occ.)
Audició i llenguatge: 2 vacants.

Municipi: 08187 Sabadell.

08900289 CREDA Jordi Perelló (Vallès
Occ.)

Audició i llenguatge: 5 vacants.

Municipi: 08279 Terrassa.
08910026 CREDA Jordi Perelló (Vallès

Occ.)
Audició i llenguatge: 2 vacants.

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Municipi: 17023 Blanes.
17910004 CREDA Narcís Masó

(Girona)
Audició i llenguatge: 2 vacants.

Municipi: 17066 Figueres.
17910001 CREDA Narcís Masó

(Girona)
Audició i llenguatge: 2 vacants.

Municipi: 17118 Palamós.
17910002 CREDA Narcís Masó

(Girona)
Audició i llenguatge: 1 vacant.

Municipi: 17155 Salt.
17900035 CREDA Narcís Masó

(Girona)
Audició i llenguatge: 5 vacants.

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners.
17910011 CREDA Narcís Masó

(Girona)
Audició i llenguatge: 2 vacants.

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Municipi: 25058 Les Borges Blanques.
25910006 CREDA Les Borges Blan-

ques
Audició i llenguatge: 1 vacant.

Municipi: 25120 Lleida.
25900022 CREDA Lleida
Audició i llenguatge: 2 vacants.

Municipi: 25203 La Seu d’Urgell.
25910001 CREDA La Seu d’Urgell
Audició i llenguatge: 1 vacant.

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran.
25910009 CREDA LLeida (*)
Audició i llenguatge: 1 vacant.

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Municipi: 43038 Cambrils.
43910017 CREDA Tarragona
Audició i llenguatge: 1 vacant.

Municipi: 43055 Falset.
43910009 CREDA Tarragona
Audició i llenguatge: 1 vacant.

Municipi: 43123 Reus.
43910002 CREDA Reus
Audició i llenguatge: 1 vacant.

Municipi: 43148 Tarragona.
43925251 CREDA Tarragona
Audició i llenguatge: 5 vacants.

Municipi: 43161 Valls.
43910001 CREDA Valls
Audició i llenguatge: 1 vacant.

Municipi: 43163 El Vendrell.
43910004 CREDA El Vendrell
Audició i llenguatge: 1 vacant.

SERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE
L’EBRE

Municipi: 43014 Amposta.
43910006 CREDA Amposta
Audició i llenguatge: 2 vacants.

Municipi: 43064 Gandesa.
43910008 CREDA Gandesa
Audició i llenguatge: 1 vacant.

Municipi: 43155 Tortosa.
43910003 CREDA Tortosa
Audició i llenguatge: 2 vacants.

(05.355.117)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 0102/06).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació

de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 0102/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’instal·-

lació de quatre mòduls prefabricats al CEIP
Nadal de Sant Feliu de Llobregat (Baix
Llobregat).

b) Termini d’execució: 2 mesos, a comp-
tar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.

—3 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

a) Tramitació: urgent, segons article 71
del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total: 123.770,28 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: es dispensa d’acord amb l’ar-

ticle 35.1 del Text refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques.

Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-
ció.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C complet, categoria

D.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Re-
gistre General.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta baixa.

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet: http://www10.gen-

cat.net/pls/ense_lici/p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-



©  Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Edició: Servei de Difusió i Publicacions
Subscripció: 34,86 € anuals
ISSN: 0213-0424
Dipòsit legal: B-3.343/83
Fotocomposició: EADOP
Impressió: C. G. Canigó, SL

Full de disposicions i actes administratius

1644

blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: de dilluns a dijous fins a les
18 hores i els divendres fins a les 14 hores.

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 9 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Regis-

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trame-

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i

anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmen-
ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.

e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació-Ser-

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies després de l’acaba-

ment del termini de presentació de les pro-
posicions. Si el dia d’obertura de proposi-
cions és dissabte o festiu, el termini es

prorrogarà automàticament fins el següent
dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

—10 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 2 de gener de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.363.025)


