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ORDRE EDC/161/2006, de 4 d’abril, per la
qual s’aproven les bases reguladores del
Programa cooperatiu per al foment de la
reutilització de llibres de text i material di-
dàctic complementari en els centres edu-
catius sostinguts amb fons públics que im-
parteixen ensenyaments obligatoris, i s’obre
convocatòria pública per al curs escolar
2006-2007.

La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, re-
guladora del dret a l’educació, estableix a
l’article 1 que tothom té dret a una educa-
ció bàsica que permeti el desenvolupament
de la personalitat i la realització d’una acti-
vitat útil a la societat. També estableix que
aquesta educació bàsica ha de ser obliga-
tòria i gratuïta. Així mateix, a l’article 27 de
la Llei esmentada es determina que els
poders públics garantiran l’exercici efectiu
del dret a l’educació.

En els darrers anys, un nombre creixent
de centres educatius de Catalunya, a tra-
vés de les associacions de mares i pares
d’alumnes (AMPA), dels claustres de pro-
fessors i professores i dels consells esco-
lars, han posat en marxa iniciatives concre-
tes en relació amb l’adquisició i préstec a
l’alumnat dels llibres de text. Aquestes ac-
tuacions s’han dut a terme mitjançant fór-
mules diverses, tenint en comú l’objectiu
d’avançar en l’efectiva gratuïtat de l’educa-
ció obligatòria. En sintonia amb aquest in-
terès, el Departament d’Educació ha implan-
tat el Programa cooperatiu per al foment de
la reutilització de llibres de text i material
didàctic complementari.

Un dels objectius del Departament d’Edu-
cació és impulsar la cohesió social mitjan-
çant polítiques d’equitat que garanteixin la
igualtat d’oportunitats en el marc d’un sis-
tema educatiu de qualitat. Sens dubte, les
actuacions dels centres educatius adreça-
des a impulsar l’ús compartit i la reutilitza-
ció dels llibres de text contribueixen al fo-
ment de l’equitat i fan vius, entre l’alumnat
i les seves famílies, valors com ara la cor-
responsabilitat i la solidaritat. A més, la cura
dels llibres i del material didàctic d’ús comú
i la seva conservació per a una reutilització
posterior suposa un estalvi econòmic per a
les famílies i aprofundeix en la idea de so-
cietat sostenible. Mitjançant aquesta con-
vocatòria es pretén ampliar aquestes expe-
riències, i impulsar-ne una gestió autònoma,
participativa i responsable per part dels
centres educatius.

Atès que és previsible a curt termini un
canvi de la legislació educativa que com-
portarà modificacions en l’actual marc cur-
ricular, és recomanable avançar en el foment
de la reutilització dels llibres de text i del
material didàctic complementari amb una
nova mesura que permeti, d’una banda,
consolidar les experiències existents i, de
l’altra, facilitar que nous centres educatius

s’hi puguin incorporar amb caràcter expe-
rimental. Un cop definits els nous currícu-
lums, el Departament d’Educació estendrà
les mesures recollides en aquest Programa
al conjunt de centres educatius sostinguts
amb fons públics que s’hi vulguin acollir,
d’acord amb la corresponsabilitat entre les
famílies, l’administració educativa i els cen-
tres educatius. Es tracta, doncs, d’una
mesura que, en el marc d’una polít ica
d’equitat educativa, avança en la gratuïtat
real de l’educació obligatòria.

Per tot això, de conformitat amb el que
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novem-
bre, general de subvencions, i el capítol IX
del Text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, aprovat pel Decret le-
gislatiu 3/2002, de 24 de desembre, quan
a la participació dels centres educatius
sostinguts amb fons públics que no siguin
de titularitat del Departament d’Educació, i
a proposta del director general de Centres
Educatius,

Ordeno:

Article 1
S’aproven les bases reguladores del Pro-

grama cooperatiu per al foment de la reuti-
lització de llibres de text i material didàctic
complementari en els centres educatius de
Catalunya sufragats amb fons públics que
imparteixen educació primària i/o educació
secundària obligatòria, les quals es publi-
quen a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 2
S’obre convocatòria pública per a l’ator-

gament de dotacions del Programa coo-
peratiu per al foment de la reutilització de
ll ibres de text i material didàctic com-
plementari en els centres educatius de
Catalunya sufragats amb fons públics que
imparteixen educació primària i/o educació
secundària obligatòria corresponents al curs
escolar 2006-2007, que es regeix per les
bases reguladores que conten a l’annex
d’aquesta Ordre.

Article 3
Es destina a la concessió de les dotaci-

ons previstes en aquest Programa un im-
port total màxim de 4.000.000,00 d’euros,
dels quals 3.520.000,00 euros aniran a
càrrec del crèdit EN04 D/226000800/4250
i 480.000,00 euros a càrrec del crèdit EN04
D/480000100/4250 dels pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per a l’any 2006,
depenent si els destinataris de l’ajut són
centres educatius de titularitat del Departa-
ment d’Educació, o bé de titularitat munici-
pal o privats.

La distribució a què fa referència el parà-
graf anterior podrà ser modificada en fun-
ció de la proporció entre les sol·licituds
estimades corresponents a centres públics
de titularitat de Departament d’Educació i
les corresponents a la resta de centres
educatius.

Article 4
El termini de presentació de les sol·licituds

per participar en aquesta convocatòria és

de 30 dies naturals a partir de l’endemà de
la publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.

Els centres educatius interessats a acollir-
se a aquesta convocatòria hauran de presen-
tar una sol·licitud, d’acord amb el model
disponible a l’adreça http://www.gencat.net/
educacio, adreçada al director general de
Centres Educatius, juntament amb la docu-
mentació prevista a la base 4 de l’annex, a
la seu central del Departament d’Educació,
als seus serveis territorials, o per qualsevol
dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

En el cas que la sol·licitud es presenti en
una oficina de correus, es farà en sobre
obert, per tal que sigui datada i segellada
pel funcionari de correus abans de ser cer-
tificada.

Article 5
Es delega en el director general de Cen-

tres Educatius la facultat de resoldre aquesta
convocatòria, així com la de dictar les ins-
truccions necessàries per al bon funciona-
ment d’aquest Programa.

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.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant de la con-
sellera 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, 4 d’abril de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Bases reguladores

1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la regula-

ció de les dotacions destinades al Progra-
ma cooperatiu per al foment de la reutilitza-
ció de llibres de text i material didàctic
complementari en els centres educatius
sufragats amb fons públics que imparteixen
educació primària i/o educació secundària
obligatòria.
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2. Finalitat
La finalitat d’aquest Programa és facilitar

a l’alumnat, mitjançant el sistema de prés-
tec, llibres de text de diferents àrees, matè-
ries i assignatures dels diversos nivells de
l’educació obligatòria.

Als efectes d’aquesta convocatòria, s’en-
tén per llibre de text:

a) El material imprès, de caràcter dura-
dor, amb la finalitat que l’alumnat el faci
servir, i que desenvolupi, atenent les orien-
tacions metodològiques i criteris d’avalua-
ció corresponents, els continguts establerts
pels diferents currículums vigents en les
àrees, matèries o assignatures i els cicles o
cursos de què es tracti.

b) Aquell altre material didàctic comple-
mentari no fungible que contribueixi a des-
envolupar els continguts establerts als cur-
rículums, inclòs aquell material d’elaboració
pròpia dels centres educatius, sempre que
també tingui un caràcter durador i sigui per
a la utilització per part de l’alumnat.

3. Beneficiaris i compromís de participa-
ció

3.1 Són susceptibles de ser beneficia-
ris del Programa els centres educatius de
Catalunya sufragats amb fons públics que
imparteixen ensenyaments d’educació pri-
mària i/o educació secundària obligatòria.

3.2 La participació en aquest Programa
haurà de comptar, per aquells centres que
en vulguin iniciar la seva implantació, amb
el compromís explícit del consell escolar del
centre de participar-hi per un període mí-
nim de tres cursos escolars en el cas de
l’educació primària, o de quatre cursos en
l’educació secundària obligatòria.

3.3 La participació en aquest Programa
haurà de suposar un estalvi en el cost per
aquest concepte per a les famílies.

4. Documentació de la sol·licitud
4.1 En el cas dels centres que ja tenen

implantat el Programa de reutilització de lli-
bres i que durant cursos anteriors han re-
but una dotació econòmica del Departament
d’Educació amb aquesta finalitat, cal que
adjuntin a la sol·licitud:

a) Memòria del Consell Escolar valorati-
va de l’experiència del curs vigent en el
moment de la publicació de la convocatò-
ria.

b) Relació dels integrants de la Comissió
de Seguiment (d’acord amb el que estableix
la base 7).

4.2 En el cas dels centres que vulguin
iniciar la implantació del Programa, cal que
adjuntin a la sol·licitud:

a) Compromís del Consell Escolar previst
a la base anterior.

b) Projecte en el qual faran constar els
objectius, procediments, nivells educatius i
nombre total de l’alumnat que hi participa-
rà.

c) Relació de llibres i material didàctic
complementari.

d) Pressupost aproximat de la despesa
prevista, així com la corresponent aporta-
ció de les famílies per a aquesta finalitat.

e) La relació dels integrants de la Comis-
sió de Seguiment (d’acord amb el que es-
tableix la base 7).

4.3 Els centres educatius municipals i
els privats sufragats amb fons procedents
del Departament d’Educació de la Genera-
litat de Catalunya hauran de presentar jun-
tament amb la sol·licitud una declaració
responsable conforme no es troben en cap
de les circumstàncies previstes en l’article
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, que impossibiliten
per ser beneficiari de les subvencions.

4.4 En el cas dels centres privats sos-
tinguts amb fons públics caldrà aportar tam-
bé certificat acreditatiu d’estar al corrent
d’obligacions tributàries i amb la seguretat
social.

5. Import dels ajuts
La selecció o la continuïtat d’un progra-

ma comportarà, per al centre que el dugui
a terme, una dotació genèrica de 1.875,00
euros al centre educatiu per a cada línia
autor i tzada d’educació pr imàr ia,  i  de
3.000,00 euros per a cada línia autoritzada
d’educació secundària obligatòria. Als cen-
tres que no tinguin alguna línia completa,
se’ls atorgarà la part proporcional corres-
ponent.

6. Comissió central de llibres de text
6.1 Composició.
En el Departament d’Educació es cons-

tituirà una comissió central de llibres de text,
que estarà formada pels membres següents:

a) El director general de Centres Educa-
tius, o la persona en qui delegui, qui actu-
arà com a president.

b) El director general d’Ordenació i Inno-
vació Educativa, o la persona en qui delegui.

c) Un/a director/a d’un centre d’educa-
ció primària i un/a director/a d’un centre
d’educació secundària, nomenats pel direc-
tor general d’Ordenació i Innovació Educa-
tiva.

d) Dos representants de les federacions
d’associacions de mares i pares d’alumnes
de centres educatius públics.

e) Dos representants de federacions
d’associacions de mares i pares d’alumnes
de centres privats concertats.

f) El subdirector general d’Inspecció Edu-
cativa, o la persona en qui delegui, qui ac-
tuarà com a secretari/ària.

6.2 Als membres de la comissió els serà
d’aplicació el que estableixen els articles 28
i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu
comú, pel que fa a les causes d’abstenció
i recusació.

6.3 Funcions.
Els membres d’aquesta comissió s’encar-

regaran d’avaluar les sol·licituds presenta-
des, proposar els centres beneficiaris en
ordre de prelació, i elevar una proposta de
resolució al director general de Centres
Educatius.

Així mateix, aquesta comissió podrà de-
manar als centres participants la documen-
tació addicional i els aclariments que con-
sideri oportuns.

La comissió valorarà la memòria presen-
tada pels centres que ja tenen implantat el
Programa i en proposarà, si s’escau, la seva
continuïtat.

Per a la valoració dels projectes dels cen-
tres que es presenten per primera vegada
es tindrà en compte els criteris següents:

a) Que estiguin ubicats en entorns espe-
cialment desfavorits.

b) Que estiguin participant en el projecte
d’autonomia de centres impulsat pel Depar-
tament d’Educació.

c) La qualitat del projecte.
6.4 La resolució de concessió de les do-

tacions, així com la desestimació de les
sol·licituds es farà pública al tauler d’anun-
cis de la seu central del Departament d’Edu-
cació, i als taulers dels serveis territorials
corresponents.

Així mateix, quan l’import de la dotació
sigui igual o superior a 3.000,00 euros, la
Resolució de concessió es publicarà al
DOGC.

En qualsevol cas, es consideraran des-
estimades les sol·licituds de dotacions no
resoltes dins el termini de sis mesos a comp-
tar des de l’endemà de la data de finalitza-
ció del termini de presentació de sol·licituds.

7. Comissió de seguiment i gestió de lli-
bres de text

A cada centre educatiu, i en el si del
consell escolar, es constituirà una comissió
de seguiment i gestió de llibres de text que
s’encarregarà de la gestió i supervisió del
Programa.

Aquesta comissió estarà integrada, com
a mínim, pels membres següents:

a) President/a del consell escolar, o per-
sona en qui delegui, qui actuarà com a pre-
sident/a.

b) Un/a professor/a.
c) Dos pares o mares d’alumnes, dels

quals com a mínim un/a serà membre de
l’associació de mares i pares d’alumnes.

d) Un/a alumne/a, en el cas dels centres
que imparteixin l’educació secundària obli-
gatòria.

e) El/la secretari/ària del centre educatiu,
qui actuarà com a secretari/ària.

8. Adquisició i vigència del material
Els centres educatius podran adquirir els

llibres de text en els proveïdors que lliure-
ment hagin triat. Un cop adquirits, els cen-
tres educatius donaran d’alta aquests llibres
en l’inventari del centre i duran a terme el
préstec, que es farà de la manera que la
comissió de seguiment i gestió de llibres de
text consideri més adient per al bon funci-
onament del Programa, d’acord amb les di-
rectrius del consell escolar.

Els llibres de text adquirits amb càrrec als
fons públics seran propietat del centre edu-
catiu corresponent. L’alumnat restarà obli-
gat al bon ús i conservació dels llibres de
text lliurats i a reintegrar-los al mateix cen-
tre en finalitzar el curs, perquè siguin revi-
sats per determinar-ne el grau de conser-
vació i la reutilització en cursos següents.

Els llibres de text tindran una vigència
d’utilització mínima de quatre cursos esco-
lars.

9. Conservació i reposició
En el supòsit que s’incompleixi l’obliga-

ció de conservació, la comissió de segui-
ment i gestió adoptarà les mesures oportu-
nes per exigir la restitució dels llibres de text
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deteriorats o extraviats sense causa que ho
justifiqui. En cas contrari, suposarà la renún-
cia de l’alumne/a a participar en el Progra-
ma per al curs següent, i s’exigirà el reinte-
grament del cost d’aquest material als
pares, mares o tutors/es legals.

10. Abonament de les dotacions
El Departament d’Educació farà efectiva,

en el mes de juny de l’any d’inici del curs
escolar corresponent a cada convocatòria,
la dotació econòmica que correspongui a
cada centre en un sol lliurament.

Pel que fa als centres educatius la gestió
dels quals té encomanada el Departament
d’Educació, les quantitats corresponents
s’ingressaran al compte corrent pel qual
cada centre percep les dotacions econòmi-
ques per a despeses de funcionament.
Aquesta assignació de fons als centres està
sotmesa al que estableix l’Ordre de 16 de
gener de 1990, de desplegament del De-
cret 235/1989, de 12 de setembre, que
regula el procediment per dur a terme l’au-
tonomia de gestió econòmica dels centres
educatius públics no universitaris del Depar-
tament d’Educació.

11. Justificació
11.1 Els centres educatius públics i els

privats sostinguts amb fons públics del De-
partament d’Educació hauran de justificar
la despesa realitzada en l’adquisició de lli-
bres de text i material didàctic complemen-
tari, a proposta de la comissió de seguiment
i gestió de llibres de text, per la qual cosa
hauran de presentar als serveis territorials
del Departament d’Educació que els corres-
ponguin, abans de l’1 de novembre de l’any
d’inici dels curs corresponent a cada con-
vocatòria, la documentació següent:

11.2 Per als centres educatius públics:
certificació del/de la president/a del consell
escolar conforme es va aprovar la despesa,
amb detall de les factures o comprovants
conformats i acreditació que els ingressos
i despeses derivades de l’activitat estan
reflectides en la comptabilitat pressupostà-
ria del centre.

11.3 Per als centres educatius privats
sufragats amb fons procedents del Depar-
tament d’Educació: certificació de l’acord
del consell escolar on s’aprovin els comp-
tes respecte de la quantitat percebuda de
l’Administració per aquest concepte. Tam-
bé han de presentar les factures i els rebuts
originals de les despeses ocasionades, que
han de complir els requisits legals establerts
i han d’anar a nom del centre.

12. Complementarietat de les dotacions
Els centres beneficiaris de les dotacions

d’aquest Programa així com el seu alumnat
podran participar en les convocatòries
d’ajuts que, amb la mateixa finalitat (adqui-
sició de llibres de text), convoquin altres
administracions públiques o ens públics o
privats.

13. Els beneficiaris estan obligats a apor-
tar tota la documentació que els requerei-
xin els òrgans de control de l’Administració.

14. Revocació
L’incompliment per part dels beneficia-

ris d’alguna de les obligacions que es de-

riven de la concessió de les dotacions
podrà donar lloc a la revocació total o
parcial de l’ajut, el reintegrament de les
quantitats rebudes indegudament, amb els
corresponents interessos de demora, o les
sancions que preveuen el capítol IX del Text
refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/
2002, de 24 de desembre i, si escau, la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.

(06.093.139)

ORDRE EDC/162/2006, de 4 d’abril, per la
qual s’aproven les bases reguladores per a
la concessió d’ajuts a grups d’alumnat que
cursa ensenyaments postobligatoris en cen-
tres d’ensenyament secundari de Catalunya,
per a la realització de pràctiques en empre-
ses o institucions d’altres països, i es con-
voquen els ajuts per a l’any 2006.

En el marc del conjunt de relacions esco-
la-empresa es realitzen molts projectes d’es-
tades o intercanvis d’alumnat de formació
professional entre diversos països per tal de
dur a terme experiències de pràctiques en
empreses o institucions.

En la majoria dels casos, aquestes expe-
riències no es poden dur a terme per les
dificultats econòmiques de l’alumnat per
poder sufragar els costos dels desplaça-
ments i l’estada.

El Departament d’Educació, amb la fina-
litat de facilitar a l’alumnat el coneixement
de la realitat d’altres països i d’afavorir la
realització de les experiències esmentades,
considera oportú concedir ajuts a grups
d’alumnes de centres d’ensenyament se-
cundari postobligatori que organitzin esta-
des o intercanvis per a la realització de
pràctiques en empreses de països estran-
gers.

De conformitat amb el que estableix la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general 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, i a proposta de la Direcció
General de Formació Professional i Educa-
ció Permanent,

Ordeno:

Article 1
S’aproven les bases reguladores que

consten a l’annex 1 d’aquesta Ordre, per a
la concessió d’ajuts a grups d’alumnat que
cursa ensenyaments postobligatoris en cen-
tres d’ensenyament secundari de Catalunya,
per a la realització de pràctiques en empre-
ses o institucions d’altres països durant l’any
2006.

Article 2
S’obre la convocatòria pública per a la

concessió d’ajuts corresponents a l’any
2006, que es regeix per les bases que es
publiquen a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 3
Es destina a la concessió d’aquests ajuts

un import total màxim de 872.448,00 euros,
del quals 850.000,00 euros aniran a càrrec
de la posició pressupostària D/480130300/
4250, i 22.448,00 euros a càrrec de la po-
sició pressupostària D/480130300/4250 del
fons 051 i l’òrgan gestor EN05, del pressu-
post de la Generalitat de Catalunya per al
2006. Els ajuts esmentats cobriran fins a un
màxim del 80% de les despeses derivades
de la realització de les estades o intercanvis.

Article 4
El termini per a la presentació de sol·li-

cituds és de 20 dies hàbils, a comptar des
de l’endemà de la publicació d’aquesta
Ordre al DOGC.

Article 5
Les estades o intercanvis s’han de realit-

zar en les condicions que es detallen a les
bases generals, durant l’any 2006.

Article 6
La justificació del compliment de la fina-

litat per a la qual s’ha concedit l’ajut, i de
l’aplicació dels fons percebuts a aquesta
finalitat, es farà d’acord amb el que esta-
bleixen les bases reguladores, durant els 30
dies següents a la finalització de l’estada o
intercanvi i, en tot cas, abans del 15 de
desembre de 2006.

Article 7
Es delega en el director general de For-

mació Professional i Educació Permanent la
competència per resoldre aquesta convo-
catòria.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, es podrà interposar re-
curs contenciós administratiu, davant la Sala
contenciosa administrativa del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya, en el termi-
ni de dos mesos a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, de conformitat
amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, es podrà interposar potesta-
tivament 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, 4 d’abril de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX 1

Bases reguladores

—1 Objecte i finalitat
L’objecte d’aquests ajuts és que l’alum-
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nat de l’ensenyament secundari postobliga-
tori realitzi pràctiques en empreses o insti-
tucions ubicades en altres països, amb la
finalitat que conegui la seva realitat sociola-
boral i pugui practicar l’idioma del país
d’acollida i també que guanyi en experièn-
cies en la seva especialització.

—2 Beneficiaris
2.1 Poden ser beneficiaris dels ajuts es-

mentats els grups d’alumnat de centres
públics i privats de Catalunya matriculats a
cicles formatius i batxillerat, que vulguin
realitzar pràctiques en empreses o instituci-
ons i que tinguin coneixements a nivell de
conversa d’anglès o de l’idioma del país a
visitar. El coneixement de l’idioma s’acredi-
tarà, mitjançant les avaluacions realitzades
pel professorat de llengua estrangera dels
alumnes que formen el grup.

2.2 També poden sol·licitar els ajuts es-
mentats els grups d’alumnat de centres
docents que formin part d’un programa o
projecte europeu subvencionat per la Unió
Europea, de característiques similars a l’ob-
jecte d’aquesta Ordre, que organitzi inter-
canvis i que s’aculli a les mateixes condici-
ons establertes en aquestes bases.

—3 Condicions de les estades o intercan-
vis

3.1 Les estades o intercanvis s’han d’or-
ganitzar entre grups d’alumnes dels centres
sol·licitants i centres estrangers que oferei-
xin formació en nivells equivalents, empre-
ses o institucions.

3.2 Els centres docents receptors s’han
de comprometre a fer possible l’acolliment
dels alumnes i a facilitar les empreses per a
la realització de les pràctiques.

3.3 Les estades dels alumnes tindran
una durada de 15 dies com a mínim.

3.4 Es preveu la possibilitat d’estades
o intercanvis individuals, sempre que les ca-
racterístiques del centre o de la zona ho
justifiquin i que, en tot cas, formin part d’un
projecte pedagògic supervisat i presentat
pel centre on estiguin matriculats aquests
alumnes.

3.5 Per a la realització de les estades o
intercanvis s’ha d’elaborar un projecte pe-
dagògic, a desenvolupar d’acord amb el
centre estranger, que estigui relacionat amb
la programació i l’especialitat que cursen els
alumnes.

3.6 La coordinació del projecte es cer-
tificarà a efectes d’innovació educativa per
la Direcció General de Formació Professio-
nal i Educació Permanent, d’acord amb el
que preveu l’Ordre de 7 de setembre de
1994, per la qual s’estableixen els requisits
i el procediment per reconèixer activitats de
formació permanent adreçades a professo-
rat.

3.7 En cap supòsit la realització de les
pràctiques no comportarà relació laboral o
administrativa.

—4 Sol·licituds
4.1 Les sol·licituds, subscrites pel direc-

tor o per la directora del centre, s’han
d’adreçar al director general de Formació
Professional i Educació Permanent i s’han
de presentar al Departament d’Educació,
Subdirecció General de Programes i Recur-

sos de la Direcció General de Formació Pro-
fessional i Educació Permanent, (Via Augus-
ta, 202, 1B, 08021 Barcelona) directament,
o per 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.

4.2 Els centres docents han de presen-
tar una sol·licitud per a cada projecte.

—5 Dades de la sol·licitud i documenta-
ció que cal adjuntar

Al model de sol·licitud que figura a l’an-
nex 2 d’aquesta Ordre s’hauran de fer cons-
tar totes les informacions descrites. A més,
s’hi adjuntarà necessàriament la documen-
tació següent:

5.1 Projecte pedagògic amb els objec-
tius de l’estada o intercanvi i la programació
de les activitats a realitzar en el qual s’espe-
cifiquin, com a mínim, els següents punts:

a) Breu referència sobre l’oferta educati-
va i el PEC (Projecte Educatiu del Centre)
del centre que sol·licita l’ajut i les caracte-
rístiques socials i econòmiques del seu
entorn.

b) Tractament de les llengües al centre i
en concret pel que fa a l’alumnat objectiu
de l’estada o intercanvi.

c) Objectius i contingut específics de l’es-
tada a l’estranger dins del programa gene-
ral del curs, així com els resultats que s’es-
peren obtenir.

d) Programa pedagògic per a la prepa-
ració de l’alumnat de Catalunya per partici-
par en l’estada o intercanvi, en el qual s’es-
pecifiquin les activitats encaminades a
apropar-los a la realitat del país a visitar.

e) Calendari de les activitats a desenvo-
lupar en el país d’acollida.

f) Mètodes de seguiment i avaluació pre-
vistos de l’estada formativa i les activitats
en empreses de l’alumnat català a l’estran-
ger on constin quines eines i documents han
estat utilitzats (quadern seguiment de pràc-
tiques a l’estranger, convenis, documents
Europass, etc.)

g) Descripció del centre estranger d’aco-
llida.

h) En el cas que hi hagi reciprocitat i in-
tercanvi d’alumnat amb el centre soci, pro-
grama de l’estada dels estudiants estran-
gers a Catalunya amb indicació tant de les
empreses on realitzaran les pràctiques com
dels sistemes per fer-ne el seguiment, així
com els sistemes d’informació d’alumnat
estranger sobre l’àrea geogràfica on estarà
ubicat, els llocs on es realitzaran les pràc-
tiques, les propostes d’activitats, visites, re-
cepció, etc.

5.2 Escrit on consti:
a) Criteris de selecció de l’alumnat.
b) Elaboració dels materials d’informació.
c) Classes de reforç de llengua estran-

gera (programació).
d) Horari de les activitats de preparació

lingüística i cultural.
5.3 Escrit del director o de la directora

del centre en què accepta el compromís de
realitzar les activitats que comporti l’estada
o intercanvi.

5.4 Compromís formal d’acceptació de
les activitats que comporta l’acolliment dels

joves i l’organització del programa a desen-
volupar, signat pel director o per la directo-
ra de l’entitat, centre docent o empresa
estrangera.

5.5 Nom i cognoms, DNI, passaport o
NIE del professorat acompanyant i especi-
alitat o matèria que imparteix.

5.6 Pressupost de l’estada o intercan-
vi, que ha d’incloure:

a) Despeses de viatge de l’alumnat.
b) Despeses de viatge del professat

acompanyant.
c) Despeses d’allotjament i manutenció.
d) Despeses per les activitats a desen-

volupar en el país d’acollida i que estiguin
relacionades amb el que s’ha descrit en el
projecte pedagògic.

e) Pla de finançament de les despeses de
viatge, allotjament, manutenció i activitats
a desenvolupar en el país d’acollida.

5.7 En el cas que el grup d’alumnat
formi part d’un programa o projecte euro-
peu, cal especificar l’import de la subven-
ció rebuda de la Unió Europea.

5.8 Certificat del secretari o de la secre-
tària del centre conforme el projecte d’es-
tada o intercanvi ha estat autoritzat pel
Consell Escolar del centre.

—6 Valoració de les sol·licituds
Els projectes presentats seran avaluats

per una comissió de selecció nomenada
pel director general de Formació Profes-
sional i Educació Permanent, que estarà
formada pel subdirector general de Pro-
grames i Recursos, el subdirector general
de Planificació i Organització de la Forma-
ció Professional, el subdirector general de
la Inspecció d’Ensenyament, la cap del
Servei de Programes Internacionals de
Formació Professional, la cap del Servei
de Gestió Econòmica Administrativa de la
Direcció General de Formació Professio-
nal i Educació Permanent, i un assessor
tècnic docent.

Es tindrà en compte en la concessió dels
ajuts:

a) La qualitat del projecte pedagògic, en
funció de la seva adequació a les necessi-
tats de la formació de l’alumnat i a les pos-
sibilitats del centre.

b) Que es realitzi en dos torns, és a dir,
amb reciprocitat i en règim d’intercanvi.

c) Que el model d’allotjament escollit si-
gui el familiar.

d) Que s’utilitzin els documents Euro-
pass.

e) L’entorn socioeconòmic del centre.
f) Que per a la realització del viatge s’uti-

litzin els mitjans de transport econòmica-
ment més rendibles.

g) Que l’estada o intercanvi es realitzi en
centres docents situats en regions europe-
es que hagin signat acords de cooperació
amb la Generalitat de Catalunya.

—7 Resolució de la convocatòria
El director general de Formació Professi-

onal i Educació Permanent resoldrà, per de-
legació, aquesta convocatòria en el termini
màxim de 6 mesos, comptats des de l’en-
demà de la finalització del termini de pre-
sentació de les sol·licituds.

En qualsevol cas, les sol·licituds presen-
tades s’entendran desestimades si no hi
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recau resolució expressa en el termini de sis
mesos abans esmentat.

—8 Notificació i publicació dels ajuts
La resolució de concessió dels ajuts es

notificarà a les persones interessades i es
publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, amb indicació de si exhaureix o
no la via administrativa, així com dels pos-
sibles recursos, dels òrgans davant els quals
es poden interposar i dels terminis per in-
terposar-los.

—9 Documentació justificativa
Els centres, pel que fa als projectes se-

leccionats, una vegada rebuda la notifica-
ció, hauran de presentar a la Subdirecció
General de Programes i Recursos de la Di-
recció General de Formació Professional i
Educació Permanent, en el termini de 15
dies, la següent documentació:

a) Calendari definitiu de realització de l’in-
tercanvi.

b) Relació nominal, amb nom i cognoms,
DNI/NIE i especialitat, de l’alumnat de Cata-
lunya participant.

c) Dades bancàries del centre, amb indi-
cació del NIF, banc, oficina, codi i número
de compte.

d) Nom i raó social de les empreses es-
trangeres on l’alumnat de Catalunya farà les
seves pràctiques o el compromís formal del
centre estranger associat de facilitar les
esmentades dades abans de l’intercanvi.

e) En cas de reciprocitat, relació definiti-
va, amb nom i raó social, de les empreses
de Catalunya on els estudiants estrangers
faran les seves pràctiques.

f) Autorització del pare, la mare o tutor/a,
en cas de l’alumnat menor d’edat.

g) Document acreditatiu de la subscrip-
ció d’una pòlissa d’accidents que cobreixi
el viatge i l’estada a l’estranger del grup.

L’incompliment dels requisits que esta-
bleix la present convocatòria, comportarà
l’exclusió del centre de la participació en el
projecte.

Un cop rebuda la documentació exigida,
el Departament d’Educació procedirà a lliu-
rar als centres beneficiaris una bestreta del
85% de la quantitat concedida per a la re-
alització de l’estada o intercanvi.

—10 Justificació dels ajuts i pagament de-
finitiu

Un cop finalitzada l’estada o intercanvi,
el centre docent haurà de trametre a la Di-
recció General de Formació Professional i
Educació Permanent, la documentació jus-
tificativa següent:

a) Una certificació del director o de la di-
rectora del centre, aprovatòria dels comp-
tes, en què es faci constar la quantitat total
concedida, la correcta aplicació dels fons a
la finalitat subvencionada i que l’import to-
tal de la quantitat rebuda i les despeses
realitzades han estat degudament compta-
bilitzades en el pressupost del centre.

Caldrà justificar-ho mitjançant la presen-
tació de factures o rebuts, originals, que
acreditin el pagament de totes les despe-
ses incloses en el pressupost presentat
d’acord amb la base cinquena. S’adjuntarà
una relació detallada i per conceptes de les
factures i/o rebuts presentats.

b) Una memòria (màxim 25 fulls) de les
pràctiques i activitats realitzades.

Una vegada justificada la subvenció con-
cedida, el Departament d’Educació lliurarà
als centres el 15% restant.

—11 Incompliment
La inexactitud de les dades aportades o

l’incompliment per part del beneficiari d’al-
guna de les obligacions que es deriven de
la concessió de la subvenció, així com la
presentació de la justificació fora de termi-
ni, podrà donar lloc a la revocació total o
parcial de l’import atorgat o, si s’escau, al
reintegrament de les quantitats no justifica-
des amb els corresponents interessos de
demora o a les sancions que preveu el
capítol IX del Text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desem-
bre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

ANNEX 2

Model sol·licitud

Logotip del centre

Sr./Sra. (nom i cognoms) director/a del cen-
tre (nom del centre) de (localitat)

Sol·licito:

La participació d’aquest centre en la con-
vocatòria pública per a la concessió d’ajuts
a grups d’alumnes que cursen ensenya-
ments postobligatoris en centres d’ensenya-
ment secundari de Catalunya, per a la rea-
l i tzació de pràct iques en empreses o
institucions d’altres països durant l’any
2006, d’acord amb les dades següents:

Dades del centre:
Nom/denominació:
NIF:
Adreça:
Codi centre:
Població:
Codi postal:
Comarca:
Serveis Territorials d’Educació de:
Telèfon:
Fax:
Adreça electrònica:
Públic:
Privat:
Professor/a coordinador del projecte:
Nom: (nom i cognoms)
DNI, passaport, NIE: (núm.)
Especialitat: (indiqueu-la)
Professor/a responsable del grup d’alum-
nes:
Nom: (nom i cognoms)
DNI, passaport, NIE: (núm.)
Especialitat: (indiqueu-la)
Dades dels alumnes:
Nombre d’alumnes:
Curs/nivell:
Especialitat:
Número de dies d’estada al país de destí:
Dates previstes pel viatge:

Dades del centre, empresa o institució es-
trangers:
Nom:

Adreça:
Població:
Codi postal:
Regió:
País:
Telèfon:
Fax:
Adreça electrònica:
Persona de contacte:

Documentació que s’adjunta:
a) Projecte pedagògic de l’intercanvi.
b) Informe on consten els punts a,b,c i d

del punt 5.2 de les bases.
c) Escrit del director/a del centre amb

l’acceptació de les activitats.
d) Compromís d’intercanvi del centre es-

tranger.
e) Pressupost desglossat de despeses.
f) Certificat d’autorització del consell es-

colar del centre.

I, per tot això, demano que sigui admesa
aquesta sol·licitud.

Localitat, dia, mes i any

(signatura i segell)

Director general de Formació Professio-
nal i Educació Permanent

(06.093.144)

RESOLUCIÓ EDC/835/2006, de 20 de
març, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Escola Joviat dels Pirineus, de la
Seu d’Urgell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents Serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Escola Joviat dels Pirineus,
de la Seu d’Urgell, en petició d’autorització
de modificació de l’autorització d’obertura
per supressió de determinats ensenyaments
de formació professional, es va instruir l’ex-
pedient 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, el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments escolars de règim gene-
ral; el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre
el règim d’autorització dels centres docents
privats, i el Reial decret 777/1998, de 30
d’abril, pel qual es desenvolupen determi-
nats aspectes de l’ordenació de la formació
professional a l’àmbit del sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Escola Joviat dels Pirineus, de la Seu
d’Urgell, per supressió dels ensenyaments
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de formació professional de grau superior,
en els termes que s’especifiquen en l’an-
nex d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Lleida, 20 de març de 2006

P. D. (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Carles Vega Castellví
Director dels Serveis Territorials
d’Educació a Lleida

ANNEX

COMARCA DE L’ALT URGELL

Serveis Territorials: Lleida.
Municipi: la Seu d’Urgell.
Localitat: la Seu d’Urgell.
Codi: 25008194.
Denominació: Escola Joviat dels Pirineus.
Adreça: Castellciutat s/n.
Titular: Fundació Joviat.
NIF: G60374022.

S’autoritza la supressió dels ensenya-
ments de formació professional de grau
superior següents:
Família informàtica:

Administració de sistemes informàtics, 2
grups amb 60 llocs escolars.
Família hotelera i turisme:

Informació i comercialització turístiques,
1 grup amb 30 llocs escolars.

Allotjament, 1 grup amb 30 llocs esco-
lars.

Agència de viatges, 1 grup amb 30 llocs
escolars.
Composició del centre a l’inici del curs
2005-2006
Formació professional específica:

Cicles formatius de grau mitjà
Família hotelera i turisme
Cuina, 2 grups amb 40 llocs escolars
Serveis de restaurant i bar, 1 grup amb

20 llocs escolars.

(06.060.037)

RESOLUCIÓ EDC/907/2006, de 3 d’abril,
per la qual es modifica l’adscripció de cen-
tres docents sostinguts amb fons públics als
efectes del procediment d’admissió d’alum-
nes.

La Llei orgànica 10/2002, de 23 de de-
sembre, de qualitat de l’educació (LOCE),
estableix que en els procediments d’admis-
sió d’alumnes en els centres sostinguts amb
fons públics, que imparteixen educació pri-
mària o educació secundària obligatòria o

batxillerat, en cas que no hi hagi places
suficients, tindran prioritat aquells alumnes
que procedeixin dels centres que tinguin
adscrits.

El Decret 252/2004, d’1 d’abril, pel qual
s’estableix el procediment d’admissió
d’alumnat als centres docents en els ense-
nyaments sufragats amb fons públics dis-
posa que l’adscripció de centres que dis-
posa la legislació vigent es pot establir entre
centres que imparteixen educació infantil i
educació primària, entre centres que impar-
teixen educació primària i educació secun-
dària obligatòria i entre centres que impar-
teixen educació secundària obligatòria i
batxillerat, exclosa la modalitat d’arts, sem-
pre que, en cada cas, ambdós ensenya-
ments siguin sufragats amb fons públics i
que els centres a adscriure estiguin ubicats
en el mateix municipi que el centre recep-
tor, llevat que en aquest municipi no hi hagi
oferta dels corresponents ensenyaments.

La continua evolució de la col·lectivitat es-
colar fa aconsellable revisar les adscripci-
ons per adaptar-les a les necessitats d’es-
colarització.

En aquest sentit, acreditat el compliment
dels requisits que estableix la normativa
vigent, i d’acord amb les propostes formu-
lades pels directors dels serveis territorials
del Departament d’Educació,

Resolc:

Modificar l’adscripció dels centres do-
cents que imparteixen educació primària als
centres docents públics d’educació secun-
dària obligatòria en els termes de l’annex.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’ Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que dispo-
sen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Barcelona, 3 d’abril de 2006

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

ANNEX

Adscripció d’educació primària a educació
secundària obligatòria

COMARCA: ALT PENEDÈS.

Zona d’adscripció: Gelida.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08035246. Centre: IES Gelida

(Gelida).

Educació primària
Codi: 08062754. Centre: CEIP de Gelida

(Gelida).
Codi: 08017611. Centre: CEIP Montcau

(Gelida).

Zona d’adscripció: Sant Sadurní d’Anoia.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08045239. Centre: IES Escola In-

termunicipal del Penedès (Sant Sadurní
d’Anoia).

Educació primària
Codi: 08022847. Centre: CEIP Sants

Abdó i Senén-ZER La Ginesta (El Pla del
Penedès).

Codi: 08026907. Centre: CEIP Pau Ca-
sals (Sant Llorenç d’Hortons).

Codi: 08027146. Centre: CEIP Sant
Jeroni (Sant Pere de Riudebitlles).

Codi: 08027237. Centre: CEIP Antoni
Grau Minguell (Sant Quintí de Mediona).

Codi: 08059998. Centre: CEIP La Pau
(Sant Sadurní d’Anoia).

Codi: 08029155. Centre: CEIP El Mont-
cau-ZER Subirats (Subirats).

Codi: 08029192. Centre: CEIP Sant Jordi-
ZER Subirats (Subirats).

Codi: 08029143. Centre: CEIP Subirats-
ZER Subirats (Subirats).

Codi: 08030613. Centre: CEIP Ràfols-
ZER La Ginesta (Torrelavit).

Zona d’adscripció: Sant Sadurní d’Anoia 2.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08064702. Centre: IES de Sant

Sadurní d’Anoia (Sant Sadurní d’Anoia).

Educació primària
Codi: 08027365. Centre: CEIP Mossèn

Jacint Verdaguer (Sant Sadurní d’Anoia).

COMARCA: GARRAF.

Zona d’adscripció: Sant Pere de Ribes 1.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08042056. Centre: IES Can Puig

(Sant Pere de Ribes).

Educació primària
Codi: 08053418. Centre: CEIP El Morsell

(Olivella).
Codi: 08027110. Centre: CEIP El Pi (Sant

Pere de Ribes).
Codi: 08058957. Centre: CEIP Els Cos-

terets (Sant Pere de Ribes).
Codi: 08061002. Centre: CEIP Les Pare-

llades (Sant Pere de Ribes).
Codi: 08058362. Centre: CEIP Riera de

Ribes (Sant Pere de Ribes).

Zona d’adscripció: Sant Pere de Ribes 2.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08047467. Centre: IES Alexandre

Galí (Sant Pere de Ribes).

Educació primària
Codi:  08027134. Centre:  CEIP Les

Roquetes (Sant Pere de Ribes).
Codi: 08062781. Centre: CEIP Mediter-

rània (Sant Pere de Ribes).
Codi: 08034448. Centre: CEIP Santa Eu-

làlia (Sant Pere de Ribes).

Zona d’adscripció: Sitges.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08061014. Centre: IES de Sitges

(Sitges).
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Codi: 08043981. Centre: IES Joan Ramon
Benaprès (Sitges).

Educació primària
Codi: 08062833. Centre: CEIP de Sitges

2 (Sitges).
Codi: 08034667. Centre: CEIP Esteve

Barrachina (Sitges).
Codi: 08053583. Centre: CEIP Maria

Ossó (Sitges).
Codi: 08029088. Centre: CEIP Miquel

Utrillo (Sitges).

Zona d’adscripció: Vilanova i la Geltrú.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08045653. Centre: IES Dolors Ma-

llafrè i Ros (Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08031681. Centre: IES Francesc

Xavier Lluch i Rafecas (Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08043693. Centre: IES Joaquim Mir

(Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08031711. Centre: IES Manuel de

Cabanyes (Vilanova i la Geltrú).

Educació primària
Codi: 08015399. Centre: CEIP Sant

Nicolau (Canyelles).
Codi: 08031666. Centre: CEIP Canigó

(Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08043917. Centre: CEIP Cossetà-

nia (Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08061051. Centre: CEIP de Vila-

nova II (Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08040412. Centre: CEIP El Marga-

lló (Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08031484. Centre: CEIP Ginesta

(Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08034497. Centre: CEIP L’Aragai

(Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08039586. Centre: CEIP L’Arjau

(Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08043929. Centre: CEIP Llebetx

(Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08031472. Centre: CEIP Pompeu

Fabra (Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08061041. Centre: CEIP Sant Jordi

(Vilanova i la Geltrú).

COMARCA: MARESME.

Zona d’adscripció: Arenys de Munt.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08034187. Centre: IES Domènec

Perramon (Arenys de Munt).

Educació primària
Codi: 08000165. Centre: CEIP Sant Martí

(Arenys de Munt).
Codi: 08055890. Centre: CEIP Sobirans

(Arenys de Munt).
Codi: 08025071. Centre: CEIP Vallalta

(Sant Iscle de Vallalta).

Zona d’adscripció: Malgrat de Mar.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08045665. Centre: IES Ramon Tur-

ró i Darder (Malgrat de Mar).

Educació primària
Codi: 08019873. Centre: CEIP Mare de

Déu de Montserrat (Malgrat de Mar).
Codi: 08019927. Centre: CEIP Marià Cubí

i Soler (Malgrat de Mar).
Codi: 08028515. Centre: CEIP Santa

Susanna (Santa Susanna).

Zona d’adscripció: Montgat.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08045677. Centre: IES Thalassa

(Montgat).

Educació primària
Codi: 08061087. Centre: CEIP de Mont-

gat (Montgat).
Codi: 08021880. Centre: CEIP Salvador

Espriu (Montgat).
Codi: 08030388. Centre: CEIP Lola An-

glada (Tiana).

Zona d’adscripció: Palafolls.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08061099. Centre: SES de Palafolls

(Palafolls).

Educació primària
Codi: 08022598. Centre: CEIP Les Fer-

reries de Palafolls (Palafolls).
Codi: 08060423. Centre: CEIP Mas Prats

(Palafolls).

Zona d’adscripció: Tordera.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08044983. Centre: IES Lluís Com-

panys (Tordera).

Educació primària
Codi: 08059093. Centre: CEIP d’Hortsa-

vinyà (Tordera).
Codi: 08064222. Centre: CEIP de Tordera

II (Tordera).
Codi: 08030467. Centre: CEIP Ignasi Igle-

sias (Tordera).

COMARCA: OSONA.

Zona d’adscripció: Manlleu.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08040552. Centre: IES Antoni Pous

i Argila (Manlleu).

Educació primària
Codi: 08039628. Centre: CEIP Pompeu

Fabra (Manlleu).
Codi: 08019940. Centre: CEIP Puig-Agut

(Manlleu).
Codi: 08060964. Centre: CEIP Quatre

Vents (Manlleu).

COMARCA: VALLÈS OCCIDENTAL.

Zona d’adscripció: Sabadell 5.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08024741. Centre: IES Escola In-

dustrial (Sabadell).
Codi: 08042020. Centre: IES Val lès

(Sabadell).

Educació primària
Codi: 08038582. Centre: CEIP Catalunya

(Sabadell).
Codi: 08041672. Centre: CEIP Creu Alta

(Sabadell).
Codi: 08023931. Centre: CEIP Enric

Casassas (Sabadell).
Codi: 08023979. Centre: CEIP Joan

Montllor (Sabadell).
Codi: 08055889. Centre: CEIP Miquel

Martí i Pol (Sabadell).
Codi: 08043383. Centre: CEIP Nostra Llar

(Sabadell).

Codi: 08043954. Centre: CEIP Ribatalla-
da (Sabadell).

Codi: 08024030. Centre: CEIP Samunta-
da (Sabadell).

COMARCA: VALLÈS ORIENTAL.

Zona d’adscripció: Bigues i Riells.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08060915. Centre: IES de Bigues i

Riells (Bigues i Riells).

Educació primària
Codi: 08060903. Centre: CEIP de Bigues

(Bigues i Riells).
Codi: 08014747. Centre: CEIP El Turó (Bi-

gues i Riells).

Zona d’adscripció: Lliçà d’Amunt.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08052955. Centre: IES de Lliçà

(Lliçà d’Amunt).

Educació primària
Codi: 08055907. Centre: CEIP Miquel

Martí i Pol (Lliçà d’Amunt).
Codi: 08019800. Centre: CEIP Països Ca-

talans (Lliçà d’Amunt).
Codi: 08060940. Centre: CEIP Rosa Ori-

ol Anguera (Lliçà d’Amunt).
Codi: 08047686. Centre: CEIP Sant Bal-

diri (Lliçà d’Amunt).

Zona d’adscripció: Mollet del Vallès.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08054034. Centre: IES Gallecs

(Mollet del Vallès).
Codi: 08021594. Centre: IES-SEP de

Mollet del Vallès (Mollet del Vallès).
Codi: 08021600. Centre: IES Vicenç Plan-

tada (Mollet del Vallès).

Educació primària
Codi: 08060988. Centre: CEIP cal Músic

(Mollet del Vallès).
Codi:  08053406. Centre: CEIP Can

Besora (Mollet del Vallès).
Codi: 08021466. Centre: CEIP Col$legis

Nous (Mollet del Vallès).
Codi: 08038041. Centre: CEIP Federico

García Lorca (Mollet del Vallès).
Codi: 08044302. Centre: CEIP Joan Abe-

lló (Mollet del Vallès).
Codi: 08021582. Centre: CEIP Joan Sal-

vat Papasseit (Mollet del Vallès).
Codi: 08038065. Centre: CEIP Montseny

(Mollet del Vallès).
Codi: 08021478. Centre: CEIP Nicolás

Longaron (Mollet del Vallès).
Codi: 08021570. Centre: CEIP Princesa

Sofía (Mollet del Vallès).
Codi: 08032713. Centre: CEIP Sant Jordi

(Mollet del Vallès).
Codi: 08032491. Centre: CEIP Sant

Vicenç (Mollet del Vallès).

Zona d’adscripció: Sant Fost de Camp-
sentelles.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08047479. Centre: IES Alba del

Vallès (Sant Fost de Campsentelles).

Educació primària
Codi: 08045586. Centre: CEIP Les Pru-

neres (Martorelles).
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Codi: 08020656. Centre: CEIP Simeon
Rabasa (Martorelles).

Codi: 08059809. Centre: CEIP de Sant
Fost (Sant Fost de Campsentelles).

Codi: 08026154. Centre: CEIP Joaquim
Abril (Sant Fost de Campsentelles).

Codi: 08028345. Centre: CEIP Les Mimo-
ses (Santa Maria de Martorelles).

Zona d’adscripció: Santa Maria de Palau-
tordera.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08053108. Centre: IES Reguissol

(Santa Maria de Palautordera).

Educació primària
Codi: 08022082. Centre: CEIP Puig Drau-

ZER Baix Montseny (Montseny).
Codi: 08026117. Centre: CEIP Vallmanya

(Sant Esteve de Palautordera).
Codi: 08039744. Centre: CEIP del Pont

Trencat-ZER Baix Montseny (Santa Maria de
Palautordera).

Codi: 08058945. Centre: CEIP La Tordera
(Santa Maria de Palautordera).

Codi: 08028424. Centre: CEIP Mare de
Déu del Remei (Santa Maria de Palau-
tordera).

Codi: 08062811. Centre: CEIP Matagalls
(Santa Maria de Palautordera).

Codi: 08054411. Centre: CEIP Val l-
gorguina (Vallgorguina).

(06.080.102)

RESOLUCIÓ EDC/908/2006, de 3 d’abril,
per la qual s’implanten cicles formatius de
formació professional de grau mitjà i de grau
superior a l’Institut Català d’Ensenyament
Secundari a Distància.

L’estudi de les necessitats d’oferta de
places escolars de formació professional es-
pecífica aconsella la reestructuració de
l’oferta per tal d’adequar-la a les necessi-
tats i al millor aprofitament dels recursos
disponibles.

Per aquest motiu, es considera conveni-
ent la implantació de determinats ensenya-
ments en la modalitat a distància a l’Institut
Català d’Ensenyament Secundària a Distàn-
cia.

D’acord amb el que disposa l’article 3.2
del Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundà-
ria i formació professional de grau superior,
aprovat pel Decret 199/1996, de 12 de juny,

Resolc:

—1 Implantar els cicles formatius de for-
mació professional de grau mitjà i de grau
superior que es detallen a l’annex d’aques-
ta Resolució a l’Institut Català d’Ensenya-
ment Secundari a Distància, amb efectes
acadèmics i administratius des de l’inici del
curs escolar 2005-2006.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà en el
Registre de centres.

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 con-
tenciosa 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,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 3 d’abril de 2006

P. D. (Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

ANNEX

Ensenyaments que s’implanten

CFPM: cicles formatius de formació profes-
sional de grau mitjà; CFPS: cicles formatius
de formació professional de grau superior.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I
(CIUTAT)

Comarca: Barcelonès.
Municipi: Barcelona.
Denominació: Institut Català d’Ensenyament
Secundari a Distància.
Codi de centre: 08045203.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: Equips electrònics de consum.
CFPM: Explotació de sistemes informàtics.
CFPS: Gestió comercial i màrqueting.
CFPS: Educació infantil.

(06.080.091)

RESOLUCIÓ EDC/909/2006, de 28 de
març, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats del centre d’educació preesco-
lar Arlequín, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre d’educació preescolar Arlequín, de
Barcelona, en petició d’autorització de ces-
sament d’activitats, es va instruir l’expedi-
ent 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 d’educació preescolar Arlequín en els
termes que s’especif iquen 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 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 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, 28 de març de 2006

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: 08051501.
Denominació: Arlequín.
Adreça: c. Balcells, 41
Titu lar:  Ar imany Brecha, Magdalena i
Arimany Brecha, Concepción.
NIF: 37591753R i 37591754W, respectiva-
ment.

S’autoritza el cessament d’activitats del
centre d’educació preescolar Arlequín, amb
efectes a partir de la fi del curs 2005-2006.

(06.074.018)
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RESOLUCIÓ EDC/910/2006, de 28 de
març, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat John Talabot, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat John Talabot, de Barcelona,
en petició de trasllat de l’educació infantil,
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; el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments escolars de règim gene-
ral, i el Decret 55/1994, de 8 de març, so-
bre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
John Talabot, de Barcelona, per trasllat de
l’educació infantil, en els termes que s’es-
pecifiquen en l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 28 de març de 2006

P. D. (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

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: 08032099.
Denominació: John Talabot.
Adreça: c. Escoles Pies, 136.
Altres adreces: c. Lleó XIII, 25.
Titular: John Talabot, SL.
NIF: B08802381.

S’autoritza el trasllat de l’educació infan-
til al c. Quatre camins, 85, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2005-2006.

S’autoritza la supressió de locals al c. Lleó
XIII, 25, amb efectes a partir de la fi del curs
2004-2005.
Composició del centre:

Autorització d’obertura a l’inici del curs
2005-2006:

Educació infantil: 3 unitats amb capacitat
per a 75 llocs escolars (situades al c. Qua-
tre Camins, 85).

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars (situades al c.
Escoles Pies, 136).

Educació secundària obligatòria: 4 unitats
amb capacitat per a 120 llocs escolars (si-
tuades al c. Escoles Pies, 136).

(06.075.059)

RESOLUCIÓ EDC/937/2006, de 29 de
març, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Corazón Inmaculado de María,
de Sentmenat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Corazón Inmaculado de
María, de Sentmenat, en petició d’autorit-
zació de modificació de l’autorització d’ober-
tura per ampliació d’ensenyaments i dismi-
nució del nombre de llocs escolars dels
cicles formatius, 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; el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments de règim general; el Reial
decret 828/2003, de 27 de juny, pel qual
s’estableixen els aspectes educatius bàsics
de l’educació pre-escolar; el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desen-
volupen determinats aspectes de l’ordena-
ció de la formació professional a l’àmbit del
sistema educatiu i el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat Co-
razón Inmaculado de María, de Sentmenat,
per ampliació d’ensenyaments i disminució
del nombre de llocs escolars dels cicles for-
matius, 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 no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-

mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Sabadell, 29 de març de 2006

P. D. (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Eduard Galceran i Canals
Director dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Serveis territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Sentmenat.
Localitat: Sentmenat.
Núm. de codi: 08041854.
Denominació: Corazón Inmaculado de Ma-
ría.
Adreça: ctra. de Castellar, 2.
Titular: Fundació Padre Piulachs
NIF: G58414491.

S’autoritza la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura per implantació de l’educa-
ció pre-escolar, amb efectes a partir de l’inici
del curs 2005-2006.

S’autoritza la disminució del nombre de
llocs escolars autoritzats dels cicles forma-
tius, amb efectes a partir de l’inici del curs
2005-2006.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’etapa de l’educació pre-escolar
el centre impartirà el currículum de l’educa-
ció infantil de primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació preescolar: 3 unitats amb ca-
pacitat per a 41 llocs escolars.

Educació infantil: 3 unitats amb capacitat
per a 75 llocs escolars.

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars.

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars.

Batxillerat: 4 unitats de la modalitat de ci-
ències i tecnologia amb capacitat per a 140
llocs escolars, 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars.

Formació professional de grau mitjà:
Família administració, cicle formatiu ges-

tió administrativa, amb 1 grup amb capaci-
tat per a 20 llocs escolars; en cap cas un
grup no superarà els 20 llocs escolars; fa-
mília comerç i màrqueting, cicle formatiu
comerç, amb 1 grup amb capacitat per a
20 llocs escolars; en cap cas un grup no
superarà els 20 llocs escolars.

Formació professional de grau superior:
Família administració, cicle formatiu se-

cretariat, amb 1 grup amb capacitat per a
20 llocs escolars; en cap cas un grup no
superarà els 20 llocs escolars.

(06.075.060)
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RESOLUCIÓ EDC/938/2006, de 28 de
març, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre d’educació pre-escolar Hogar Infan-
til Can Puiggener, de Sabadell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel promotor del
centre d’educació preescolar Hogar Infantil
Can Puiggener, de Sabadell, en petició d’au-
torització d’obertura, es va instruir l’expedi-
ent 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; 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’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’edu-
cació preescolar Hogar Infantil Can Puigge-
ner, de Sabadell, en els termes que s’espe-
cifiquen 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 a la defensa dels
seus interessos.

Sabadell, 28 de març de 2006

P. D. (Resolució EDC/1526/2004,
DOGC d’1.6.2004)

Eduard Galceran i Canals
Director dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Serveis territorials: Vallès Occidental.

Municipi: Sabadell.
Localitat: Sabadell.
Codi: 08064726.
Denominació: Hogar Infantil Can Puiggener.
Adreça: ptge. de la Vinya, 25 bis.
Titular: Parròquia de Sant Roc.
NIF: Q0800517E.

S’autoritza l’obertura del centre d’educa-
ció pre-escolar Hogar Infantil Can Puigge-
ner, de Sabadell, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2005-2006.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’educació pre-escolar el centre
impartirà el currículum de l’educació infantil
de primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació preescolar: 3 unitats amb ca-
pacitat per a 41 llocs escolars.

(06.075.151)

RESOLUCIÓ EDC/939/2006, de 4 d’abril,
per la qual es convoquen proves d’accés
als ensenyaments d’art dramàtic per al curs
2006-2007.

D’acord amb el Decret 73/1994, de 7 de
març, pel qual s’estableix l’ordenació curri-
cular dels ensenyaments de grau superior
d’art dramàtic, el Departament d’Educació
ha de convocar i organitzar les proves d’ac-
cés a aquests estudis per tal de valorar la
maduresa, els coneixements, les aptituds i
les habilitats específiques de les persones
aspirants a cursar-los.

En conseqüència,

Resolc:

—1 Convocatòria i nombre de places
Es convoquen les proves d’accés del curs

2006-2007 a les diferents especialitats i op-
cions dels estudis superiors d’art dramàtic.

El nombre de places ofertades per a cada
especialitat i opció, així com el lloc on serà
impartida, es farà públic un cop feta la re-
serva de plaça per a l’alumnat que repeteix
curs.

—2 Persones aspirants
2.1 Per participar a les proves d’accés

a les diferents especialitats i opcions dels
ensenyaments d’art dramàtic, caldrà haver
superat el batxillerat o estudis equivalents.
Podrà inscriure’s condicionalment qui esti-
gui cursant el segon curs del batxillerat i
encara no disposi de les qualificacions cor-
responents. Aquestes qualificacions hauran
de presentar-se abans de l’inici del primer
exercici de la prova.

2.2 No obstant les exigències de l’apar-
tat anterior, per a les persones aspirants que
tinguin vint anys complerts i no hagin supe-
rat el batxillerat o estudis equivalents, s’or-
ganitza una prova diferent que els permeti
demostrar la possessió d’aptituds i d’habi-
litats específiques per cursar amb aprofita-
ment els estudis de l’especialitat i opció es-
collida.

—3 Inscripció a la prova
3.1 La sol·licitud d’inscripció a les pro-

ves es podrà presentar entre els dies 2 de
maig i 1 de juny a l’Institut del Teatre, pl. de
Margarida Xirgu, s/n, Barcelona.

3.2 S’adjuntarà a la sol·licitud:
Fotocòpia del document d’identitat.
Document acreditatiu del compliment dels

requisits acadèmics exigits a l’apartat 2
d’aquesta Resolució.

Dues fotografies amb mida de carnet amb
el nom escrit al darrera.

Currículum amb una fotografia.
Memòria justificativa dels treballs i les ac-

tivitats realitzats, amb la documentació acre-
ditativa corresponent, en relació amb l’es-
pecialitat a la qual es vol accedir (únicament
aspirants sense requisits acadèmics).

3.3 En fer la inscripció, la persona aspi-
rant haurà de determinar l’especialitat i opció
en la qual vol inscriure’s.

3.4 Les persones aspirants que dispo-
sen d’un títol d’una especialitat regulada pel
Decret 73/1994, de 7 de març i volen cur-
sar una segona especialitat hauran de su-
perar la prova d’accés corresponent. El
centre determinarà el percentatge de pla-
ces assignades a aquests aspirants.

—4 Convocatòria extraordinària
En el cas que un cop completat el procés

de matriculació inherent a la convocatòria
ordinària, el centre disposi de places va-
cants, podrà obrir un nou període d’inscrip-
ció i haurà de fer públiques les dates de les
proves.

—5 Objectiu
L’objectiu de les proves serà verificar la

possessió d’aptituds i/o d’habilitats espe-
cífiques i necessàries per cursar amb apro-
fitament els estudis de l’especialitat i opció
d’art dramàtic a la qual s’opta.

—6 Tribunals avaluadors
Les persones que componen els tribunals

qualificadors seran nomenades per la Direc-
ció General d’Ordenació i Innovació Educa-
tiva.

Els tribunals qualificadors, un per cada es-
pecialitat, constaran d’un president o presi-
denta i quatre vocals. Seran persones amb
titulació d’art dramàtic o docents d’ense-
nyament superior amb coneixements espe-
cífics en aquest àmbit.

—7 Desenvolupament i supervisió de les
proves

Les proves es desenvoluparan a l’Institut
del Teatre, pl. de Margarida Xirgu, s/n,
Barcelona.

La Inspecció d’Educació supervisarà les
proves.

—8 Contingut de les proves
8.1 El primer exercici de les proves de

les persones aspirants que reuneixen els re-
quisits acadèmics, serà escrit i comú per a
totes les especialitats, i començarà el dia 6
de juny a les 10 del matí. Serà qualificat entre
zero i deu punts i serà necessària una pun-
tuació igual o superior a cinc punts per
poder continuar la prova.

Consistirà en un qüestionari sobre els tex-
tos de lectura obligada i en l’anàlisi d’un
fragment d’una de les obres, la selecció de
les quals s’haurà fet pública, prèviament, a
la seu de l’Institut del Teatre.
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El tribunal avaluarà la maduresa i els co-
neixements de la persona aspirant, pel que
fa a la comprensió de conceptes, la utilitza-
ció del llenguatge, la capacitat per relacio-
nar i sintetitzar, a través de l’anàlisi de text
des de la perspectiva del gènere teatral en
el qual s’insereixi, de la descripció de les
característiques més importants que definei-
xen aquest gènere i de la identificació dels
aspectes històrics, socials i artístics relaci-
onats amb l’obra.

Les llengües admeses en el desenvolu-
pament de les proves i en cadascun dels
seus apartats són les dues of ic ia ls a
Catalunya.

El dia 12 de juny es farà pública la llista
amb les qualificacions. Dins els dos dies
següents la persona aspirant podrà recla-
mar per escrit la revisió de la qualificació
provisional, que serà resolta en igual termi-
ni.

8.2 El primer exercici de la prova per als
aspirants sense requisits acadèmics comen-
çarà el dia 2 de juny a les 10 del matí, amb
una primera sessió consistent en l’exposi-
ció oral i debat amb el tribunal sobre els
treballs i les activitats realitzats en l’àrea de
l’especialitat corresponent, seguit d’un
qüestionari que la persona aspirant podrà
respondre per escrit amb el format similar
al descrit a l’apartat 8.1, que inclourà sen-
gles comentaris de text català i castellà. Es
valorarà la maduresa intel·lectual, la forma-
ció teatral i les activitats desenvolupades en
l’àmbit de l’art dramàtic.

Per a aquest exercici les persones aspi-
rants hauran d’aportar prèviament a la seva
realització una memòria justificativa dels
treballs i activitats realitzats, dels quals se
n’haurà d’aportar documentació acreditati-
va. L’exercici serà qualificat entre zero i deu
punts; tindrà caràcter eliminatori i serà ne-
cessari per a la seva superació una puntu-
ació igual o superior a cinc punts.

No més tard d’una setmana després de
la finalització de l’exercici es farà pública la
llista amb les qualificacions. Dins els dos
dies següents al de la publicació de resul-
tats se’n podrà reclamar per escrit una re-
visió de la qualificació, i manifestar les al·le-
gacions que es considerin pertinents al
tribunal qualificador, que emetrà resolució
en igual termini.

8.3 El segon exercici de les proves (pro-
va específica), per a totes les persones
aspirants, amb requisits o sense, tindrà
caràcter pràctic i serà específic per a cada
especialitat i opció. Es desenvoluparà en
diverses fases i sessions, amb una durada
màxima total de dues setmanes. Durant
aquest temps les persones aspirants, asses-
sorades i supervisades per membres del
tribunal, treballaran sobre diferents aspec-
tes de l’especialitat i opció triada en unes
sessions que culminaran amb la presenta-
ció d’un exercici interpretatiu, d’un avant-
projecte escenogràfic o d’un avantprojecte
de proposta escènica.

En aquest exercici el tribunal valorarà les
habilitats i aptituds tècniques i artístiques de
les persones aspirants, manifestades en els
diferents apartats, que seran qualificats
cadascun entre zero i deu punts. La quali-
ficació de l’exercici s’obtindrà de la mitjana

ponderada dels diferents apartats. La pon-
deració dels diferents apartats es farà pú-
blica al tauler d’anuncis del centre amb an-
terioritat a l’inici de les proves.

—9 Detall de la prova específica (segon
exercici)

9.1 Direcció escènica i dramatúrgia.
a) L’exercici constarà de:
a.1) Anàlisi de la dramatúrgia d’una de les

obres esmentades a l’apartat 8.1.
a.2) Proves tècniques en les àrees pròpi-

es de la direcció escènica i dramatúrgia.
a.3) Exposició i justificació d’una propos-

ta escènica feta a partir d’un fragment d’una
de les obres seleccionades, prèviament
preparada per la persona aspirant, per de-
mostrar la seva aptitud en les àrees pròpies
de la direcció escènica i la dramatúrgia.

b) Es valorarà la maduresa i l’aptitud de
les persones aspirants quant a:

b.1) Capacitat de comprensió i d’anàlisi.
b.2) Comprensió de les situacions dramà-

tiques, creativitat en la seva resolució i ca-
pacitat de comunicació en la seva exposi-
ció.

b.3) Sensibilitat de la persona aspirant
vers la comprensió i percepció dels camps
de saber que convergeixen en el fet dramà-
tic.

9.2 Escenografia.
a) L’exercici constarà de:
a.1) Anàlisi dramatúrgica des d’un punt

de vista escenogràfic d’una de les obres es-
mentades a l’apartat 8.1.

a.2) Aplicació de les diferents tècniques
de representació gràfiques.

a.3) Resolució i justificació d’una proposta
escenogràfica, prèviament preparada per la
persona aspirant, per demostrar la seva ap-
titud en les àrees pròpies de l’escenografia.

b) Es valorarà la maduresa i l’aptitud de
les persones aspirants quant a:

b.1) Qualitat de les representacions.
b.2) Criteris aportats per a l’argumenta-

ció de la proposta.
b.3) Capacitat creativa, tant en l’elecció

d’espais com en el desenvolupament dra-
màtic.

9.3 Interpretació.
a) L’exercici constarà de:
a.1) Proves tècniques.
a.1.1) Àrees de l’opció teatre de text: dan-

sa, esgrima, acrobàcia; dicció catalana; ex-
pressió corporal; música i veu.

a.1.2) Àrees de l’opció teatre de gest:
dansa, esgrima, acrobàcia; expressió cor-
poral; música i veu.

a.1.3) Àrees de l’opció teatre d’objectes:
dansa, esgrima, acrobàcia; expressió cor-
poral; música i veu.

a.1.4) Àrees de l’opció teatre musical:
dansa, esgrima, acrobàcia; dicció catalana;
expressió corporal; música i veu.

a.2) Preparació i presentació d’un exerci-
ci escènic, dos per al teatre musical, en
relació a l’opció triada.

b) Es valorarà la maduresa i l’aptitud dels
aspirants quant a:

b.1) Capacitat d’observació, estructura-
ció i anàlisi.

b.2) Aptitud per executar les tècniques
pròpies de la opció interpretativa triada.

b.3) Capacitat d’entendre i d’integrar in-

dicacions, així com la capacitat d’aprenen-
tatge progressiu.

b.4) Comprensió de les situacions dramà-
tiques i creativitat en les respostes als es-
tímuls que aquelles proposen.

—10 Qualificació global
La qualificació global de les persones as-

pirants a les diferents especialitats i opci-
ons resultarà de la mitjana aritmètica de les
qualificacions obtingudes en els dos exer-
cicis. Per a la superació de la prova d’ac-
cés s’exigirà una qualificació global igual o
superior a cinc.

—11 Reclamacions i recursos
11.1 Les reclamacions contra la qualifi-

cació global es presentaran, per escrit, en
el registre de l’Institut del Teatre, durant els
dos dies hàbils següents al de la publicació
del resultat.

L’endemà del darrer dia del termini de pre-
sentació de reclamacions, el tribunal avalu-
ador es reunirà per examinar-les i resoldre-
les i en publicarà el resultat el dia hàbil
següent. A aquests únics efectes, el dissab-
te no es considerarà dia hàbil.

S’aixecarà l’acta corresponent de la reu-
nió.

Al peu de la llista de publicació del resul-
tat de les reclamacions, s’indicarà el termi-
ni i l’òrgan davant el qual es podrà presen-
tar reclamació.

11.2 La persona interessada podrà re-
iterar la seva reclamació davant la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa,
per mitjà d’un escrit presentat als Serveis
Territorials a Barcelona I (ciutat) a través de
la direcció del centre, en el termini de deu
dies hàbils a partir de l’endemà de la publi-
cació del resultat.

El director de l’Institut del Teatre trametrà
als serveis territorials les reclamacions que
rebi, juntament amb la còpia de la primera
reclamació, i la còpia de l’acta de la reunió
del tribunal avaluador en la qual s’hagi es-
tudiat la reclamació, la còpia de les proves
realitzades per la persona aspirant i qualse-
vol altra documentació que, a iniciativa prò-
pia o a instància de la persona interessada,
consideri pertinent d’adjuntar-hi.

Un cop informades per la Inspecció
d’Educació, els serveis territorials trametran
les reclamacions abans de deu dies a la
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa amb tota la documentació i l’in-
forme de la Inspecció d’Educació. La Direc-
ció General d’Ordenació i Innovació Educa-
tiva les resoldrà abans de deu dies, amb
notificació a la persona interessada.

—12 Nombre de convocatòries
Cada persona aspirant disposarà d’un

nombre màxim de tres convocatòries per su-
perar la prova d’accés.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.



2021

Núm. 1091

Barcelona, 4 d’abril de 2006

Blai Gasol i Roda
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

(06.081.166)

RESOLUCIÓ EDC/940/2006, de 28 de
març, de cessament d’activitats de la llar
d’infants privada El Patinet, de Torrelavit.

Per la Resolució de 21 d’octubre de 2005
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants privada El
Patinet, de Torrelavit, que es va notificar el
9 de novembre de 2005.

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 El cessament d’activitats de la llar d’in-
fants privada El Patinet, de Torrelavit, en els
termes que s’especi f iquen 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
preveuen 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, 28 de març de 2006

P. D. (Resolució EDC/1526/2004,
DOGC d’1.6.2004)

Jaume Pallarols i Rusca
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

ANNEX

COMARCA DE L’ALT PENEDÈS

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Torrelavit.
Localitat: Lavit.
Codi: 08051793.
Denominació: El Patinet.
Adreça: c. Escoles, s/n.
Titular: Associació de Pares Llar d’Infants
El Patinet.
NIF: G60156122.

El cessament d’activitats de la llar d’in-
fants privada El Patinet, de Torrelavit, té
efectes a partir de la fi del curs 2003-2004.

(06.074.015)

RESOLUCIÓ EDC/943/2006, de 27 de
març, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Castro de la Peña, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Castro de la Peña, de
Barcelona, en petició de redistribució d’es-
pais, de reducció de llocs escolars, de re-
ducció d’unitats i d’obertura de l’etapa de
l’educació secundària obligatòria, es va ins-
truir 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; el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments escolars de règim gene-
ral, i el Decret 55/1994, de 8 de març, so-
bre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Castro de la Peña, de Barcelona, per redis-
tribució d’espais de l’etapa d’educació in-
fantil, reducció de llocs escolars dels ense-
nyaments de batxillerat, reducció d’unitats
del nivell d’educació primària i obertura de
l’etapa de l’educació secundària obligatò-
ria, en els termes que s’especifiquen en l’an-
nex d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 27 de març de 2006

P. D. (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

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: 08013706.
Denominació: Castro de la Peña.
Adreça: rbla. Volart, 81.
Altres adreces: rbla. Volart, 79 bis i rda. Gui-
nardó, 147.
Titular: Liceo Castro de la Peña, SA.
NIF: A08794240.

S’autoritza la redistribució dels espais au-
toritzats de l’etapa d’educació infantil que-
dant amb 3 unitats amb capacitat per a 60
llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici
del curs 2006-2007.

S’autoritza la reducció de 3 unitats amb
capacitat per a 75 llocs escolars del nivell
d’educació primària, amb efectes a partir de
la fi del curs 1996-1997.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció secundària obligatòria, amb 4 unitats
amb capacitat per a 108 llocs escolars, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2004-2005.

S’autoritza la reducció de 58 llocs esco-
lars dels ensenyaments de Batxillerat, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2006-2007.
Composició del centre a l’inici del curs
2006-2007:
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats amb capacitat
per a 60 llocs escolars (situades a la rbla.
Volart, 79bis i 81).

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars (situades a la
rbla. Volart, 79bis i 81).

Educació secundària obligatòria: 4 unitats
amb capacitat per a 108 llocs escolars (si-
tuades a la rbla Volart, 79 bis i 81).

Batxillerat: 4 unitats amb capacitat per a
82 llocs escolars de les modalitats d’huma-
nitats i ciències socials, i ciències i tecnolo-
gia (situades a la rda. Ginardó, 147)

Amb caràcter transitori i fins la seva ex-
tinció: 4 unitats amb capacitat per a 82 llocs
escolars de les modalitats d’humanitats i
ciències socials, i de ciències de la natura-
lesa i la salut.

(06.072.168)

RESOLUCIÓ EDC/944/2006, de 28 de
març, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Empordà-San José, de Roses.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials
d’Educació pel titular del centre docent
privat Empordà-San José, de Roses, en
petició d’ampliació de llocs escolars d’edu-
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cació infantil i disminució d’unitats d’edu-
cació secundària obligatòria, 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; el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments escolars de règim gene-
ral, i el Decret 55/1994, de 8 de març, so-
bre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Empordà-San José, de Roses, per amplia-
ció de llocs escolars d’educació infantil i
disminució d’unitats d’educació secundària
obligatòria, 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 no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públics i del proce-
diment administratiu comú.

Girona, 28 de març de 2006

P. D. (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Joaquim Bosch i Codolà
Director dels Serveis Territorials a Girona

ANNEX

COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ

Serveis territorials: Girona
Municipi: Roses.
Localitat: Roses.
Núm. de codi: 17003124.
Denominació: Empordà-San José.
Adreça: ctra. Mas Oliva, 150
Titular: Ana María Masip Canalda.
Titular: Societat Cooperativa centre escolar
Empordà.
NIF: 37484100B
NIF: F17028945

S’autoritza l’ampliació de llocs escolars
d’educació infantil de 120 a 150 i la dismi-
nució de la capacitat d’educació secundà-
ria obligatòria de 12 a 8 grups i de 360 a
240 llocs escolars amb efectes a partir del
curs 2006-2007.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació preescolar: 4 unitats d’educa-

ció preescolar, amb capacitat per a 56 llocs
escolars.

Educació infantil: 6 unitats d’educació in-
fantil, amb capacitat per a 150 llocs esco-
lars.

Educació primària: 12 unitats amb capa-
citat per a 300 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 8 unitats
de d’educació secundària obligatòria amb
capacitat per a 240 llocs escolars.

Batxillerat: 4 unitats amb capacitat per a
140 llocs escolars.

Formació professional de grau mitjà:
Família administració:
Cicle formatiu de gestió administrativa

amb 1 grup amb capacitat per a 20 llocs
escolars.

Família electricitat i electrònica:
Cicle formatiu d’equips i instal·lacions

electròniques amb 2 grups amb capacitat
per a 40 llocs escolars.

En cap cas un grup superarà els 30 llocs
escolars.

(06.075.026)

RESOLUCIÓ EDC/966/2006 de 20 de
març, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Mare de Déu de Montserrat, de
les Borges Blanques.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Mare de Déu de Mont-
serrat, de les Borges Blanques, en petició
d’autorització de modificació dels ensenya-
ments d’educació preescolar, 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; el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els re-
quisits mínims dels centres que imparteixen
ensenyaments escolars de règim general; 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 la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Mare de Déu de Montserrat, de les Borges
Blanques, per ampliació dels ensenyaments
d’educació preescolar, en els termes que
s’especifiquen en l’annex d’aquesta Reso-
lució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-

ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Lleida, 20 de març de 2006

P. D. (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

A. Carles Vega Castellví
Director dels Serveis Territorials a Lleida

ANNEX

COMARCA DE LES GARRIGUES

Serveis territorials: Lleida.
Municipi: les Borges Blanques.
Localitat: les Borges Blanques.
Codi: 25001151.
Denominació: Mare de Deu de Montserrat.
Adreça: c. Mare de Déu de Montserrat, 1.
Titular: Fundació col·legi Mare de Déu de
Montserrat.
NIF: G25353129.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
d’educació preescolar següents:

4 unitats amb un total de 61 llocs esco-
lars.

Composició del centre a partir del curs
2005-2006
Autorització d’obertura:

Educació preescolar, 4 unitats amb 61
llocs escolars.

Educació infantil, 3 unitats amb 75 llocs
escolars.

Educació primària, 6 unitats amb 150 llocs
escolars.

Educació secundària obligatòria, 8 unitats
amb 240 llocs escolars.

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.

(06.065.152)

RESOLUCIÓ EDC/976/2006, de 4 d’abril,
de convocatòria per a la provisió, pel siste-
ma de lliure designació, de diversos llocs de
treball del Departament d’Educació (convo-
catòria núm. ED/013/06).

Atesa la proposta del secretari general per
a la provisió de deu llocs de comandament
i dos llocs singulars, vacants al Departament
d’Educació;

Vista la relació de llocs de treball de per-
sonal funcionari de l’Administració de la Ge-
neralitat i la descripció dels llocs a proveir
inclosa en el manual d’organització;

Atès que la Intervenció Delegada d’aquest
Departament ha dut a terme el tràmit d’in-
tervenció corresponent;

D’acord amb el Decret legislatiu 1/1997,
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa
en un text únic dels preceptes de determi-
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nats textos legals vigents a Catalunya en ma-
tèria de funció pública; el Decret 123/1997,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Regla-
ment general de provisió de llocs de treball
i promoció professional dels funcionaris de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya
i de conformitat amb l’article 80 de la Llei 13/
1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

—1 Aprovar la convocatòria per a la pro-
visió, pel sistema de lliure designació, dels
deu llocs de treball de comandament i dos
llocs de treball singulars del Departament
d’Educació que es detallen a l’annex 2
d’aquesta Resolució (convocatòria núm. ED/
013/06).

—2 Aprovar les bases de la convocatòria
que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolu-
ció.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar un recurs conten-
ciós administratiu davant el Jutjat Conten-
ciós Administratiu, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la publi-
cació 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 un recurs
potestatiu de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant la consellera
d’Educació, en el termini d’un mes a comp-
tar 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 las 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, 4 d’abril de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX 1

Bases

—1 Llocs de treball que s’han de proveir
Els llocs de treball objecte de provisió pel

sistema de lliure designació són els que es
detallen, juntament amb la descripció de les
seves característiques, requisits i contingut
funcional, a l’annex 2 de la Resolució de
convocatòria.

—2 Requisits de participació
2.1 Pot participar en aquesta convoca-

tòria el personal funcionari al servei de la Ge-
neralitat de Catalunya que compleixi els
requisits i les condicions que estableix la
normativa vigent i, en concret, els que de-
termina la relació de llocs de treball, d’acord
amb el que consta per a cada lloc a l’apar-
tat 2 de l’annex 2 de la Resolució de con-
vocatòria.

2.1.1 El personal funcionari esmentat pot
trobar-se respecte de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya en qualsevol de les
situacions administratives que preveu la nor-
mativa. Tanmateix, no pot prendre-hi part el
personal funcionari que, com a conseqüèn-
cia d’expedient disciplinari, es trobi en situ-
ació de suspensió d’ocupació, traslladat
d’un lloc de treball o destituït d’un càrrec
de comandament, mentre durin els efectes
corresponents. Tampoc pot prendre-hi part
el personal funcionari en situació diferent a
la de servei actiu que no hagi romàs el temps
mínim exigit per reingressar al servei actiu.

2.1.2 També pot participar-hi el personal
funcionari no integrat que presta serveis a
l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya i que pertany a cossos o escales del
grup de titulació en què està classificat el
lloc objecte de convocatòria, sempre que
compleixi els requisits i les condicions exi-
gits en la relació de llocs de treball, així com
el personal funcionari de la Generalitat de
Catalunya que pertany a cossos, escales o
places del grup de titulació en què està
classificat el lloc convocat, al qual no es va
exigir la titulació que assenyala l’article 19
del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octu-
bre, sempre que la titulació no sigui un re-
quisit indispensable d’acord amb la relació
de llocs de treball.

2.2 El personal funcionari amb discapa-
citats participarà en igualtat de condicions
que la resta de persones participants, sem-
pre que pugui desenvolupar les funcions del
lloc de treball a proveir.

2.3 Així mateix, per poder prendre part
en aquesta convocatòria el personal funci-
onari ha de posseir el nivell de suficiència
de català (C) de la Secretaria de Política
Lingüística o equivalent i adjuntar el docu-
ment acreditatiu amb la sol·licitud, llevat que
consti una còpia autenticada a l’expedient
personal custodiat al Departament d’Edu-
cació, la qual cosa haurà de fer constar la
persona interessada de forma expressa a la
sol·licitud de participació.

Respecte les persones aspirants que no
acreditin documentalment el nivell esmen-
tat, l’òrgan convocant o òrgan en qui dele-
gui avaluarà llurs coneixements de llengua
catalana en relació amb el lloc de treball a
proveir mitjançant una prova.

Resten exemptes de realitzar la prova de
coneixements de llengua catalana les per-
sones aspirants que hagin participat i ob-
tingut una destinació en convocatòries an-
teriors de concurs específic de mèrits i
capacitats o de lliure designació, o de se-
lecció de personal a l’Administració de la
Generalitat de Catalunya en què hi hagués
establerta una prova de català del mateix
nivell o superior a l’exigit a la convocatòria.
En aquests casos, la persona participant
haurà d’adjuntar a la sol·licitud de partici-
pació l’acreditació documental correspo-
nent.

2.4 Els requisits de participació s’hau-
ran de reunir en la data què finalitza el ter-
mini de presentació de sol·licituds que es-
tableix la base 3.1.

—3 Sol·licituds
3.1 La sol·licitud per prendre part en

aquesta convocatòria s’ha d’adreçar al De-
partament d’Educació i presentar al regis-
tre general o al registre dels serveis terri-
torials, per qualsevol dels mitjans que
s’indiquen a l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, dins el termini de 15
dies hàbils comptadors des de l’endemà de
la data de publicació de la Resolució de con-
vocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Les adreces són les següents:
Serveis centrals del Departament d’Edu-

cació: Via Augusta, 202-226, 08021 Bar-
celona (Barcelonès).

Serveis terr i tor ia ls del Departament
d’Educació:

Barcelona I (ciutat): avinguda Paral·lel, 71-
73, 08004 Barcelona (Barcelonès).

Barcelona II (comarques): Casp, 15,
08010 Barcelona (Barcelonès).

Baix Llobregat-Anoia: Laureà Miró, 328-
330, 08980 Sant Feliu de Llobregat (Baix
Llobregat).

Vallès Occidental: Marquès de Comillas,
67-69, 08202 Sabadell (Vallès Occidental).

Girona: Ultònia, 13, 17002 Girona (Giro-
nès).

Lleida: Pica d’Estats, 2, 25006 Lleida
(Segrià).

Tarragona: Sant Francesc, 7, 43003
Tarragona (Tarragonès).

Terres de l’Ebre: Providència, 5-9, 43500
Tortosa (Baix Ebre).

3.2 La sol·licitud tindrà caràcter vincu-
lant per a la persona aspirant i no s’adme-
tran renúncies a la participació un cop ha-
gin transcorregut 10 dies hàbils des de
l’acabament del termini de presentació de
sol·licituds, llevat que l’òrgan convocant de-
cideixi acceptar-les per causes degudament
justificades.

3.3 La sol·licitud s’haurà de formalitzar
segons el model que figura com a annex de
la Resolució de 4 de desembre de 1997
(DOGC núm. 2546, de 29.12.1997) i s’hau-
rà d’acompanyar del document de declara-
ció de mèrits i capacitats en el qual es faran
constar tots aquells que tinguin relació amb
el lloc a proveir, degudament especificats,
tot adjuntant la documentació acreditativa
corresponent.

Tant el document de sol·licitud com el de
declaració de mèrits i capacitats estan a dis-
posició de les persones interessades als
serveis centrals i als serveis territorials del
Departament d’Educació, en les adreces
que s’indiquen a la base 3.1.

3.4 Les persones aspirants a què fa re-
ferència la base 2.2 han d’adjuntar a la
sol·licitud, així mateix, un informe emès per
l’equip oficial de valoració de disminucions
de l’Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials (ICASS), per tal de poder avaluar que
poden desenvolupar de manera suficient i
autònoma les funcions i tasques del lloc de
treball a proveir.

Aquestes persones participants poden
demanar en la sol·licitud de participació
l’adaptació del lloc a proveir, sempre que
aquesta adaptació no suposi una modifica-
ció exorbitant en el context de l’organitza-
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ció i no sigui incompatible amb el contingut
del lloc i el servei públic a prestar.

3.5 Les persones aspirants han de con-
signar en la sol·licitud de participació la de-
nominació i el codi d’identificació del lloc de
treball al qual opten, d’acord amb el que
consta a l’annex 2 i, si volen concursar al-
hora per més d’un lloc, han d’indicar les
denominacions i els codis corresponents,
per ordre de preferència. En el cas que no
manifestin un ordre de prioritats dels llocs
sol·licitats, es determinarà en funció dels cri-
teris objectivament deduïbles de la sol·licitud
de participació.

3.6 Es podrà requerir a les persones as-
pirants, pels mitjans que preveu la base 3.7
o els que s’estimin escaients, l’esmena o
millora de les sol·licituds defectuoses i, en
el cas de no ser esmenades per aquestes,
es considerarà que han desistit de la seva
sol·licitud i es podrà acordar la seva exclu-
sió de la convocatòria de forma motivada.

3.7 En general, les actuacions que re-
quereixin notificació a les persones aspirants
seran fetes públiques en els taulers d’anun-
cis del Departament, en les unitats indica-
des a la base 3.1.

—4 Sistemes d’acreditació dels mèrits i
capacitats

4.1 Les persones aspirants han d’acre-
ditar documentalment els mèrits i capaci-
tats que al·leguin, dins del termini que es-
tableix la base 3.1, mitjançant justificant o
certificació de l’òrgan competent, llevat que
consti còpia autenticada del document en
l’expedient personal en el Departament
d’Educació, cosa que hauran de fer cons-
tar de forma expressa en el document de
declaració de mèrits i capacitats, per a ca-
dascun dels al·legats. En qualsevol cas es
podran requerir els aclariments o justifica-
cions que siguin necessaris per a la seva
verificació.

4.2 Els mèrits i capacitats de les perso-
nes aspirants s’hauran de referir a la data
de publicació de la convocatòria al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—5 Informe previ al nomenament
La persona titular de la unitat orgànica on

està adscrit el lloc objecte de provisió hau-
rà d’emetre un informe previ al nomenament
corresponent en relació amb la persona can-
didata que es consideri més adient, tenint
en compte criteris de mèrit i capacitat dis-
crecionalment apreciats. A aquests efectes
es consideraran l’experiència professional,
la capacitat i la idoneïtat de les persones
aspirants, d’acord amb la descripció del lloc
que consta a l’annex 2.

—6 Termini de resolució
La convocatòria es resoldrà dins el termi-

ni d’un mes a comptar des de la finalització
del termini de presentació de sol·licituds,
llevat que s’acordi motivadament la pròrro-
ga de l’esmentat termini.

—7 Resolució de la convocatòria
7.1 La resolució de nomenament es pu-

blicarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. La publicació esmentada inicia-
rà el còmput dels terminis de cessament i
presa de possessió del lloc de treball en els

termes que preveuen els articles 75 al 79
del Decret 123/1997, de 13 de maig.

7.2 La destinació adjudicada serà irre-
nunciable, llevat que s’hagi obtingut una
altra destinació definitiva mitjançant una
convocatòria pública realitzada en el mateix
període de temps, o per incapacitat sobre-
vinguda, pel fet de passar a una situació
diferent a la d’actiu o per causes excepci-
onals degudament justificades i apreciades
per l’òrgan convocant.

7.3 Les persones aspirants que no ob-
tinguin destinació en aquesta convocatòria
romandran en el lloc que ocupen o en la
situació administrativa que correspongui.

7.4 Abans de la presa de possessió, els
candidats i candidates proposats hauran
d’acreditar que tenen reconeguda la com-
patibilitat respecte al nou lloc de treball o
manifestar fefaentment que no estan inclo-
sos en cap dels motius d’incompatibilitat
que preveu la normativa. Això no obstant,
si el nou lloc pot ser declarat compatible,
hauran de sol·licitar l’autorització de com-
patibilitat dins un termini de 10 dies a comp-
tar des del començament del termini de
presa de possessió. Aquest termini s’enten-
drà prorrogat fins que es resolgui la sol·-
licitud de compatibilitat.

ANNEX 2

LLOCS DE TREBALL

Codi del lloc de treball: FPDT-280

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: director tècnic de l’Institut Ca-
talà de les Qualificacions Professionals.
Unitat directiva: Direcció General de Forma-
ció Professional i Educació Permanent.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 176/2003, de 8 de
juliol, de creació de l’Institut Català de les
Qualificacions Professionals, publicat al
DOGC núm. 3935, de 29.7.2003.
Nivell: 30.
Complement específic: 30.381,60 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: comandament.

—2 Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns cossos d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior d’ad-
ministració/escala superior d’administració
general; docents A.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Dissenyar, planificar, implantar i avaluar el

Sistema Integrat de Qualificacions i Forma-
ció Professional de Catalunya, d’acord amb
les línies generals d’actuació, definides per
la Comissió Directora de l’Institut Català de
Qualificacions Professionals, el Departament
d’Educació i la normativa vigent en la ma-
tèria, per tal d’oficialitzar i millorar la com-
petència i l’experiència professional de les
persones en edat laboral que no poden
acreditar cap titulació oficial.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Exercir la direcció tècnica de l’Institut.
b) Preparar el Pla d’actuació anual per a

la seva aprovació per la Comissió Directo-
ra.

c) Emetre els actes administratius reso-
lutoris que es derivin de les funcions de l’Ins-
titut. Aquests actes seran revisats en via ad-
ministrativa pel titular de la Direcció General
de Formació Professional.

d) Assistir a les sessions de la Comissió
Directora.

e) Coordinar totes les àrees d’actuació.
f) Totes les que siguin inherents a la seva

condició.
3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Defineix les línies generals d’actuació,

fa el seguiment i l’avaluació de les àrees de
qualificació, formació i acreditació de les
competències professionals de l’Institut.

b) Defineix les línies generals de l’estra-
tègia de col·laboració amb els agents soci-
als i les diverses institucions implicades en
el desenvolupament del sistema de qualifi-
cacions.

c) Defineix l’estratègia d’apropament del
sistema de qualificacions a les negociaci-
ons col·lectives en els sectors de l’activitat
econòmica.

d) Representa a l’Administració en temes
de qualificacions i competències professio-
nals, dins i fora de Catalunya.

e) Dissenya el pla d’actuació anual de
l’Institut, tant des del punt de vista tècnic,
organitzatiu com pressupostari.

f) Desenvolupa la planificació operativa,
fa el seguiment i avalua els resultats obtin-
guts i el procés seguit, així com fa propos-
tes de millora, en relació al pla anual d’ac-
tuació.

g) Coordina l’elaboració i fa el seguiment
del pressupost de funcionament anual de
l’Institut.

h) Supervisa la proposta de recursos hu-
mans i materials necessaris per a dur a
terme les activitats previstes.

i) Signa les certificacions de competèn-
cies professionals acreditades per les per-
sones.

j) Executa la coordinació vertical ascen-
dent i descendent entre la Direcció General
de Formació Professional i Educació Perma-
nent i les àrees d’actuació de l’Institut.

k) Executa la coordinació horitzontal amb
la Secretaria del Consell General de Forma-
ció Professional i amb les Subdireccions
Generals de Formació Professional.

l) Coordina la integració de funcions que
desenvolupa cadascuna de les àrees d’ac-
tuació de l’Institut.

m) Coordina el disseny i la implantació
d’un pla pilot per a l’experimentació del Sis-
tema Integrat de Qualificacions i Formació
Professional i la generalització del model re-
sultant.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixements en gestió de projectes.
Coneixements en gestió de recursos hu-

mans per competències.
Coneixements en gestió de l’avaluació de

competències.
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Coneixements del funcionament del sis-
tema de formació professional.

Coneixements dels sectors econòmics de
Catalunya.

Coneixements sobre les relacions instituci-
onals entre els agents socials, el sistema pro-
ductiu i els organismes públics i privats, en
referència a la qualificació de les persones.

Codi del lloc de treball: FPSD-281

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Subdirecció General de Plani-
ficació i Organització de la Formació Pro-
fessional.
Unitat directiva: Direcció General de Forma-
ció Professional i Educació Permanent.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 30.
Complement específic: 36.662,76 euros.
Jornada/horari: dedicació especial.
Tipus de lloc: comandament.

—2 Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns cossos d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior d’ad-
ministració/escala superior d’administració
general; docents A.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Planificar, dissenyar, organitzar i fer el se-

guiment de la formació professional espe-
cífica i dels ensenyaments del règim espe-
cial d’esports, d’acord amb la normativa
vigent i les directrius de la Direcció General
de Formació Professional i Educació Perma-
nent, per tal de millorar la inserció professi-
onal dels alumnes i apropar l’oferta forma-
tiva a les necessitats de l’entorn productiu
i de serveis de Catalunya.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Planificar i organitzar la formació pro-

fessional específica.
b) Dissenyar i promoure l’experimentació

de nous models d’organització de centres.
c) Dissenyar, promoure i organitzar acci-

ons per a la inserció professional.
d) Desenvolupar l’ordenació educativa de

la formació professional específica i elabo-
rar les proves d’accés als cicles formatius o
d’obtenció de titulacions en aquest àmbit.

e) Facilitar l’adopció de mesures per a la
revisió i adaptació dels currículums a la ne-
cessitat canviant del món laboral.

f) Promoure la creació de títols professi-
onals que les necessitats de l’entorn pro-
ductiu i de serveis de Catalunya demanin.

g) Afavorir actuacions conjuntes amb em-
preses i/o institucions adreçades a la millo-
ra de la formació professional.

h) Planificar, executar i fer el seguiment
dels programes específics de formació, per-
feccionament i reciclatge del professorat de
formació professional i dels ensenyaments
de règim especial d’esports en el marc de
la programació general.

i) Planificar i organitzar la formació pro-
fessional específica a distància.

j) Planificar i organitzar els ensenyaments
de règim especial d’esports.

k) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Elabora el pla general i anual de l’ofer-

ta de la formació professional específica i
dels ensenyaments del règim especial d’es-
ports i els revisa periòdicament.

b) Organitza la formació professional es-
pecífica, els ensenyaments del règim espe-
cial d’esports i la formació professional a dis-
tància.

c) Actua d’impulsor de nous models i pro-
jectes.

d) Promou i experimenta tot avaluant els
resultats dels nous models d’organització de
centres que desenvolupen formació profes-
sional específica i ensenyaments del règim
especial d’esports.

e) Elabora, promou i desenvolupa acci-
ons d’inserció professional dels alumnes de
formació professional i ensenyaments del
règim especial d’esports.

f) Recerca, promou i organitza accions de
projectes formatius innovadors en el marc
de la formació professional i els ensenya-
ments del règim especial d’esports.

g) Supervisa l’adaptació dels currículums
a la necessitat canviant del món laboral i a
les característiques de l’alumnat amb neces-
sitats educatives especials i els corregeix en
funció dels nous perfils.

h) Detecta la necessitat d’establir noves
titulacions professionals i n’elabora el dis-
seny curricular.

i) Desenvolupa els aspectes relacionats
amb l’ordenació acadèmica de la formació
professional específica i dels ensenyaments
del règim especial d’esports.

j) Organitza les proves d’accés a la for-
mació professional específica i als ensenya-
ments del règim especial d’esports.

k) Elabora actuacions conjuntes amb em-
preses i/o institucions.

l) Promou i participa en consorcis, fun-
dacions i fòrums de la formació professio-
nal i dels ensenyaments del règim especial
d’esports.

m) Elabora, executa i avalua el pla anual
dels programes de formació, perfecciona-
ment i reciclatge del professorat de forma-
ció professional i dels ensenyaments del
règim especial d’esports.

n) Participa i col·labora amb organismes
i entitats que tenen relació amb el món de
la formació professional, els ensenyaments
del règim especial d’esports i qualsevol dels
seus subsistemes.

o) Elabora els criteris, especificacions i di-
rectrius per a l’adquisició de l’equipament
dels cicles formatius i fa el seguiment de la
utilització.

p) Elabora els perfils i criteris per a l’as-
signació del professorat.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de l’ordenació general del

sistema educatiu.
Coneixement del disseny, organització i

anàlisi dels currículums i processos d’ava-
luació.

Coneixement de la formació professional,
les seves famílies i els ensenyaments del
règim especial d’esports.

Coneixements sobre normativa de forma-
ció professional.

Codi del lloc de treball: FPSD-282

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Subdirecció General de For-
mació de Persones Adultes.
Unitat directiva: Direcció General de Forma-
ció Professional i Educació Permanent.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 29.
Complement específic: 36.095,40 euros.
Jornada/horari: dedicació especial.
Tipus de lloc: comandament.

—2 Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns cossos d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior d’ad-
ministració/escala superior d’administració
general; docents A.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Dissenyar i gestionar plans, programes i

convenis en l’àmbit de la formació de per-
sones adultes i del seu professorat especí-
fic, d’acord amb la normativa vigent i les
directrius del superior jeràrquic i del De-
partament, per tal d’apropar la formació de
persones adultes als ciutadans i ciutadanes
que ho requereixin.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Planificar estudis, recerques i prospec-

tiva en l’àmbit de la formació de persones
adultes.

b) Dissenyar plans i programes d’actua-
ció en l’àmbit de la formació de persones
adultes.

c) Proposar els mitjans i recursos hu-
mans, materials i funcionals necessaris dins
l’àmbit de la formació de persones adul-
tes.

d) Proposar ajuts i l’establiment de con-
venis de col·laboració amb entitats diverses
que contribueixin a millorar la qualitat de la
formació de persones adultes.

e) Proposar l’autorització i modificació de
centres i aules de formació de persones
adultes.

f) Elevar propostes de normativa especí-
fica de la formació de persones adultes.

g) Planificar i desenvolupar els currícu-
lums, pel que fa a continguts, estratègies,
modalitats i organització, segons les neces-
sitats específiques de les persones adultes.

h) Establir els criteris operatius per orga-
nitzar, realitzar i avaluar les activitats, pro-
grames i proves específiques de formació
de persones adultes.

i) Dissenyar, planificar, realitzar i avaluar
plans i programes de formació continua des-
tinats específicament al professorat de per-
sones adultes.
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j) Dinamitzar xarxes de qualitat i proces-
sos d’innovació educativa que promoguin
la participació del professorat de formació
de persones adultes.

k) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Impulsa i supervisa estudis de recerca

en l’àmbit de la formació de persones adul-
tes.

b) Elabora el pla anual de l’oferta de la
formació de persones adultes.

c) Desenvolupa els diferents aspectes re-
lacionats amb l’ordenació acadèmica de la
formació de persones adultes.

d) Elabora els criteris i especificacions per
a l’adquisició d’equipament i material dels
centres i aules de formació de persones
adultes.

e) Estudia l’àmbit d’acció d’entitats diver-
ses relacionades amb la formació de per-
sones adultes, per tal de concretar la viabi-
litat d’establir-hi convenis de col·laboració.

f) Proposa els processos d’assignació de
subvencions a entitats diverses en l’àmbit
estricte de la formació de persones adul-
tes.

g) Proposa la creació, modificació i su-
pressió de centres i aules de formació de
persones adultes.

h) Elabora propostes de disposicions re-
latives a l’àmbit de la formació de persones
adultes per tal que siguin aprovades per
l’òrgan competent en la matèria.

i) Dissenya, gestiona i avalua les proves
específiques per a l’elaboració de les titula-
cions i certificacions d’estudis en l’àmbit de
la formació de persones adultes.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de la normativa específica

de formació de persones adultes.
Coneixement del sistema de qualitat i mi-

llora continua de la formació de persones
adultes.

Codi del lloc de treball: FPSG-283

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: secretari/ària executiu/iva de
l’Institut Català de les Qualificacions Profes-
sionals.
Unitat directiva: Direcció General de Forma-
ció Professional i Educació Permanent.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 176/2003, de 8 de
juliol, publicat al DOGC núm. 3935, de
29.7.2003.
Nivell: 27.
Complement específic: 24.316,68 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: singular.

Formació específica: llicenciat/ada en
dret; coneixements de gestió administrati-
va.

—2 Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns cossos d’administració especial.

Especificació de cossos: cos superior d’ad-
ministració/escala superior d’administració
general; docents A.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Exercir la coordinació de la gestió admi-

nistrativa, econòmica, informàtica i de recur-
sos humans de l’Institut, i les funcions de se-
cretari/ària de la Comissió Directora de
l’Institut, d’acord amb les directrius del/de la
director/a Tècnic/a de l’Institut, amb la fina-
litat d’aconseguir un correcte funcionament
de l’administració de l’Institut i donar el su-
port necessari a la seva Comissió Directora.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Exercir la direcció administrativa de

l’Institut i vetllar perquè els òrgans actuïn
d’acord amb els principis d’economia, ce-
leritat i eficàcia.

b) Convocar les sessions i fer les notifi-
cacions oportunes per ordre del president.

c) Assistir, amb veu però sense vot, a les
sessions de la Comissió Directora.

d) Estendre les actes de les sessions, au-
toritzar-les amb la seva signatura i amb el
vistiplau de la Presidència de la Comissió i
donar el curs corresponent als acords que
s’adopten.

e) Custodiar la documentació de l’Insti-
tut.

f) Estendre certificació de les actes i al-
tres documents confiats a la seva custòdia
amb el vistiplau de la Presidència.

g) Desenvolupar la gestió administrativa,
econòmica, informàtica i de recursos hu-
mans de l’Institut.

h) Planificar i executar les tasques asso-
ciades a l’acreditació i registre de certificats
de competència i qualificacions.

i) Exercir les funcions de secretari de la
Comissió Directora.

j) Totes les que siguin inherents a la seva
condició i aquelles altres que li delegui el
director o directora.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Estudia, avalua i fa propostes de mi-

llora de la gestió administrativa, econòmi-
ca, informàtica i de recursos humans de
l’Institut.

b) Coordina la difusió externa de l’activi-
tat de l’Institut per donar a conèixer la seva
tasca i finalitat.

c) Assisteix amb veu però sense vot a les
sessions de la Comissió Directora.

d) Exerceix les funcions de secretari/ària
de la Comissió Directora, convoca les ses-
sions i fa les notificacions oportunes per
ordre del president, estén les actes de les
sessions i les prepara per a la seva aprova-
ció, i estén els certificats que se sol·licitin
de les sessions.

e) Custodia la documentació que ha de
romandre als arxius de l’Institut.

f) Estén certificació de les actes i altres
documents que són confiats a la seva cus-
tòdia.

g) Controla el pressupost de l’Institut.
h) Organitza el registre de certificacions

professionals.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de la normativa d’ordena-

ció de la formació professional i les famílies
professionals.

Coneixement de les normes i de la gestió
administrativa i pressupostària.

Codi del lloc de treball: OESD-284

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Subdirecció General de For-
mació Permanent i Recursos Pedagògics.
Unitat directiva: Direcció General d’Ordena-
ció i Innovació Educativa.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 30.
Complement específic: 36.662,76 euros.
Jornada/horari: dedicació especial.
Tipus de lloc: comandament.

—2 Requisits de participació

Grup: A
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns cossos d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior d’ad-
ministració/escala superior d’administració
general; cos de titulació superior, pedagogs;
cos de titulació superior, psicòlegs; docents
A.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Planificar la formació inicial i permanent

del professorat no universitari, la promoció
de la recerca educativa i la millora dels re-
cursos pedagògics existents, d’acord amb
les necessitats del sistema educatiu i en el
marc de la normativa vigent en la matèria i
les directrius del Departament, per tal de
millorar la situació professional del profes-
sorat i d’incidir en la qualitat de l’ensenya-
ment.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Planificar, executar, si escau, i avaluar

els programes de formació, perfecciona-
ment i actualització del professorat de les
diferents àrees i nivells.

b) Programar, executar i avaluar els pro-
grames de formació en matèria de preven-
ció de riscos laborals del personal docent.

c) Formular propostes per a la millora de
la formació inicial del professorat dels nivells
no universitaris.

d) Col·laborar amb els centres, departa-
ments i instituts universitaris responsables
de la formació inicial del professorat.

e) Proposar convenis per a la formació
permanent amb institucions universitàries i
d’altres.

f) Formular propostes, fer el seguiment i
avaluar els resultats de les llicències retri-
buïdes i altres actuacions en matèria de
recerca educativa dutes a terme pel profes-
sorat.

g) Dirigir els centres de recursos peda-
gògics i camps d’aprenentatge.

h) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Planifica programes de formació del

professorat en les diverses àrees i nivells.
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b) Dissenya processos d’execució i ava-
luació de programes de formació.

c) Programa i dissenya processos d’exe-
cució i avaluació de programes de formació
en matèria de prevenció de riscos laborals.

d) Elabora propostes per a la millora de
la formació inicial del professorat no univer-
sitari.

e) Col·labora amb centres, departaments
i instituts universitaris responsables de la for-
mació inicial de professorat no universitari
en la millora d’aquesta formació.

f) Fa propostes de convenis amb institu-
cions universitàries i altres per a la formació
permanent del professorat i en fa el segui-
ment i l’avaluació

g) Proposa i supervisa convocatòries en
matèria de formació, d’ajuts individuals per
a activitats de formació, formació d’estiu,
etc.

h) Proposa i supervisa les convocatòries
en matèria de llicències d’estudis i dissenya
el seguiment dels resultats.

i) Formula propostes i coordina actuaci-
ons per impulsar la recerca educativa.

j) Elabora les directrius per al funciona-
ment dels centres de recursos pedagògics.

k) Impulsa el procés d’integració dels
centres de recursos pedagògics en els ser-
veis educatius generals.

l) Elabora les directrius per al funciona-
ment dels camps d’aprenentatge.

m) Fixa criteris i impulsa el funcionament
i l’avaluació de les actuacions de centres es-
pecialitzats: el Centre d’Experimentació i
Documentació en Ciència i Tecnologia, el
Centre de Recursos de Llengües Estrange-
res i l’Oficina de Cooperació Educativa i
Científica Internacional.

n) Representa al Departament d’Educa-
ció en organismes interdepartamentals:
Agència Catalana de Cooperació al Desen-
volupament, CIRIT (eventualment), i diver-
ses comissions específiques de caire pun-
tual.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixements de l’ordenació general del

sistema educatiu.
Coneixements de planificació estratègica

i avaluació de resultats.

Codi del lloc de treball: OESD-285

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Subdirecció General d’Orde-
nació Curricular i Programes Educatius.
Unitat directiva: Direcció General d’Ordena-
ció i Innovació Educativa.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 30.
Complement específic: 36.662,76 euros.
Jornada/horari: dedicació especial.
Tipus de lloc: comandament.

—2 Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.

Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns cossos d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior d’ad-
ministració/escala superior d’Administració
general; docents A.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Dissenyar propostes d’actuacions per

afrontar les exigències dels continguts edu-
catius, d’acord amb les necessitats d’alum-
nes, centres i situacions socioescolars així
com del marc educatiu, per tal de facilitar
eines per a impulsar la millora del sistema
educatiu i el normal desenvolupament dels
alumnes.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Elaborar les propostes sobre les ba-

ses generals dels currículums educatius en
els diversos nivells i modalitats de l’ense-
nyament no universitari i la normativa aca-
dèmica i organitzativa corresponent.

b) Dissenyar les propostes d’actuacions
per afrontar les necessitats educatives es-
pecials, atesa la diversitat d’alumnes, de
centres i de situacions socioescolars.

c) Elaborar les propostes d’autorització,
seguiment i avaluació dels projectes d’inno-
vació educativa que es realitzin als centres.

d) Impulsar el desenvolupament dels
plans estratègics i programes d’innovació
educativa.

e) Planificar i executar els programes re-
latius a l’alumnat que rep l’ensenyament en
règim no presencial.

f) Proposar els continguts dels materials
de l’Àrea TIC de l’àmbit educatiu.

g) Formular propostes en relació amb els
llibres de text i material didàctic.

h) Elaborar els models de proves per a
l’obtenció de títols acadèmics de nivell no
universitari.

i) Coordinar les actuacions relatives als
programes d’innovació interdepartamentals.

j) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Delibera amb les diferents unitats de

les altres direccions del Departament i amb
els interlocutors externs: sindicats, patronal
i directors de centres.

b) Redacta els projectes de normes de
caràcter educatiu del Departament d’Edu-
cació.

c) Segueix el tràmit dels projectes de dis-
posicions i les consultes als organismes de
participació, als sectors interessats i als
òrgans jurídics, fins a la seva publicació.

d) Analitza i estudia les disposicions de
caràcter bàsic del Ministeri d’Educació i pro-
posa les actuacions del Departament en
relació a les seves implicacions competen-
cials.

e) Dóna els elements tècnics per a l’ac-
tuació de la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa, i sovint hi és present,
en els organismes de participació amb el Mi-
nisteri d’Educació, tant en els aspectes de
col·laboració com en els de reivindicació
dels temes competencials.

f) Organitza el treball tècnic i les col·la-
boracions externes de revisió dels llibres de
text i contacta amb el gremi d’editors amb
interessos en el tema.

g) Analitza, estudia i proposa la resolu-
ció de l’homologació de llibres de text.

h) Avalua els resultats de les aplicacions
dels diferents programes i recursos educa-
tius.

i) Contacta amb els diferents responsa-
bles: inspecció, formació de programes edu-
catius, etc., per definir les línies bàsiques i
prioritats d’actuació.

j) Dirigeix el treball tècnic d’atenció als
alumnes i les seves famílies en els temes de
convalidacions, reclamacions d’exàmens,
expedients acadèmics irregulars, etc.

k) Estudia, analitza i proposa la resolució
dels casos d’expedients d’alumnes que
s’aparten de les situacions previstes, per a
la qual cosa consulta tècnicament amb els
experts del Departament i estudia els refe-
rents normatius.

l) Constitueix l’element de coordinació
entre el Comissionat d’Universitats i Recer-
ca i el Departament d’Educació, per tots els
temes de relació necessària.

m) Dirigeix i supervisa la col·laboració
tècnica amb les universitats en especial en
l’elaboració del procediment i de les proves
concretes de selectivitat.

n) Contacta amb organitzacions empre-
sarials, participa en jornades, seminaris i
simposis en els quals es tracta de temes
relacionats amb les demandes formatives
que el món de l’empresa formula al sistema
educatiu.

o) Dirigeix el treball dels tècnics d’ense-
nyament als quals correspon la tasca d’ela-
borar els plans d’estudi adients als reque-
riments del sistema educatiu.

p) Contacta amb les institucions univer-
sitàries implicades en la investigació edu-
cativa.

q) Estudia les publicacions especialitza-
des relacionades amb l’educació.

r) Contacta amb les institucions religio-
ses responsables de l’ensenyament i elabora
la regulació de l’ensenyament de la religió
als centres docents.

s) Dóna resposta als temes educatius de
repercussió pública en els mitjans de comu-
nicació.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de l’ordenació general del

sistema educatiu.
Coneixement de la panoràmica del siste-

ma educatiu.

Codi del lloc de treball: OESD-286

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Subdirecció General de Llen-
gua i Cohesió Social.
Unitat directiva: Direcció General d’Ordena-
ció i Innovació Educativa.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 30.
Complement específic: 36.662,76 euros.
Jornada/horari: dedicació especial.
Tipus de lloc: comandament.
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—2 Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns cossos d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior d’ad-
ministració/escala superior d’Administració
general; docents A.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Donar resposta als nous reptes que plan-

teja l’acollida i la integració de l’alumnat nou-
vingut al sistema educatiu de Catalunya,
respectant la diversitat cultural i consolidant
la llengua catalana com a eix vertebrador
d’un projecte educatiu plurilíngüe fonamen-
tat en els valors de la convivència, per tal
de garantir la igualtat d’oportunitats, d’acord
amb les directrius del Departament i en el
marc de la normativa vigent en la matèria.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Facilitar criteris i elements de reflexió

per tal d’aconseguir i consolidar una escola
oberta, solidària i de qualitat per a tot l’alum-
nat en el marc d’una societat catalana plu-
ral.

b) Consolidar la llengua catalana com a
llengua vehicular de l’ensenyament i de co-
municació als centres educatius i com a eix
vertebrador del projecte educatiu en un
marc plurilingüe.

c) Impulsar i planificar programes i actu-
acions per al desenvolupament de l’educa-
ció intercultural, basada en el coneixement
de la cultura pròpia i de les altres cultures,
el respecte a la diferència i els valors cívics
i democràtics, en un marc de bona convi-
vència.

d) Elaborar criteris i promoure actuacions
per fomentar la inclusió escolar i garantir la
igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat per
prevenir qualsevol tipus de marginació.

e) Impulsar programes de recerca, obrir
noves línies i experiències d’innovació edu-
cativa, potenciant la utilització de les tec-
nologies de la informació.

f) Promoure actuacions que permetin un
treball d’entorn escolar i altres actuacions
transversals fomentant la col·laboració i la
coordinació entre els agents implicats en
l’educació.

g) Aportar criteris per a la formació con-
tinuada del professorat, dels equips direc-
tius i dels/de les professionals de suport als
centres pel que fa a la didàctica i l’ús de la
llengua, l’educació intercultural i la cohesió
social.

h) Impulsar l’elaboració, selecció i difu-
sió de materials específics.

i) Realitzar estudis i investigacions sobre
llengua, interculturalitat i cohesió social, en
el marc dels procediments generals d’ava-
luació del Departament d’Educació.

j) Impulsar i promoure actuacions que fa-
cilitin la col·laboració i la coordinació, en
l’àmbit de l’ensenyament de la llengua, amb
els territoris de l’àmbit lingüístic català.

k) Elaborar criteris que facilitin el funcio-
nament de plans d’entorn escolar i altres ac-
tuacions transversals, i fomentar-ne la co-
ordinació.

l) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Elabora el pla d’actuació i les concre-

cions anuals.
b) Analitza la informació quantitativa i

qualitativa relativa a la situació sociolingüís-
tica dels centres docents i elabora criteris a
partir d’aquest anàlisi.

c) Decideix accions i línies d’actuació.
d) Promou accions coordinades amb al-

tres departaments i institucions.
e) Supervisa l’activitat dels professionals

adscrits.
f) Gestiona l’aplicació del pressupost en

funció dels objectius marcats.
g) Avalua els resultats de l’aplicació del

pla.
h) Defineix línies de formació permanent.
i) Promou l’elaboració de materials edu-

catius.
j) Es coordina amb la Direcció General de

Política Lingüística, la Secretaria General
d’Immigració, associacions vinculades a la
llengua i la cultura catalanes, associacions
d’immigrants, associacions de pares i ma-
res i universitats, a fi de poder detectar les
diferents problemàtiques que puguin sorgir
quant a l’ensenyament de la llengua catala-
na.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de l’ordenació general del

sistema educatiu.
Coneixements de sociolingüística.
Coneixements de filosofia i antropologia

social, competència social i pedagogia so-
cial.

Coneixements en l’elaboració, gestió i
avaluació de projectes.

Codi del lloc de treball: OESD-287

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Subdirecció General d’Ense-
nyaments Artístics.
Unitat directiva: Direcció General d’Ordena-
ció i Innovació Educativa.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 29.
Complement específic: 36.095,40 euros.
Jornada/horari: dedicació especial.
Tipus de lloc: comandament.

—2 Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns cossos d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior d’ad-
ministració/escala superior d’administració
general; docents A.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Definir les directrius dels ensenyaments

artístics, fer-ne la planificació, el seguiment
i les modificacions necessàries i potenciar

aquests ensenyaments, d’acord amb les di-
rectrius del Departament i la normativa vi-
gent, per tal de garantir la seva correcta
implantació a ls centres educat ius de
Catalunya.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Planificar l’oferta d’ensenyaments ar-

tístics de règim especial.
b) Proposar l’autorització de noves espe-

cialitats d’ensenyaments artístics de règim
especial.

c) Elaborar el disseny de currículums i
plans d’estudi d’ensenyaments artístics de
règim especial i proposar els canvis, les
actualitzacions i les millores generals cor-
responents.

d) Participar en l’elaboració dels currícu-
lums d’ensenyaments artístics de règim
ordinari.

e) Informar sobre l’adequació de les di-
ferents titulacions per impartir les àrees ar-
tístiques del currículum de règim especial
en els casos no previstos en la normativa
d’accés als diversos cossos docents.

f) Proposar la convocatòria, disseny i
resolució de reclamacions de les proves
d’accés als ensenyaments de règim espe-
cial.

g) Proposar la resolució d’expedients
d’alumnes d’ensenyament de règim espe-
cial.

h) Informar i orientar, si escau, sobre els
diferents projectes d’ensenyaments artístics
de règim especial que desenvolupin els
centres docents.

i) Establir marcs de col·laboració amb
les administracions locals i altres institu-
cions per a la promoció i implementació
dels ensenyaments artístics de règim es-
pecial.

j) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Coordina conjuntament amb represen-

tants del DURSI els estudis superiors d’en-
senyaments artístics amb els estudis supe-
riors universitaris.

b) Coordina amb les entitats municipals
els aspectes de planificació i de finançament
dels centres d’ensenyaments artístics de
titularitat d’aquestes entitats.

c) Vetlla per l’adequació dels cicles for-
matius de grau mitjà i superior d’ensenya-
ments artístics al conjunt dels cicles forma-
tius.

d) Proposa l’autorització de noves espe-
cialitats d’ensenyaments artístics de règim
especial.

e) Elabora propostes en relació al disseny
de currículums i plans d’estudis d’ensenya-
ments artístics de règim especial.

f) Supervisa l’adequació de les diferents
titulacions per impartir àrees artístiques del
currículum de règim especial en els casos
no previstos en la normativa d’accés als
diversos cossos docents.

g) Resol els expedients d’alumnes d’en-
senyaments de règim especial.

h) Supervisa les convocatòries de les pro-
ves d’accés als ensenyaments artístics de
règim especial.

i) Supervisa els diferents projectes d’en-
senyaments artístics de règim especial que
desenvolupen els centres docents.
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—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixements de l’ordenació general de

sistema educatiu.
Coneixements de planificació i gestió de

centres.
Coneixement dels ensenyaments artístics.

Codi del lloc de treball: OESG-288

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: secretari/ària del/la directora/a
general.
Unitat directiva: Direcció General d’Ordena-
ció i Innovació Educativa.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 16.
Complement específic: 9.231,96 euros.
Jornada/horari: dedicació especial.
Tipus de lloc: singular.

—2 Requisits de participació
Grups: C/D.
Mobilitat: Administració de la Generalitat

de Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració gene-

ral.
Especificació de cossos: cos administra-

tiu/escala administrativa; cos auxiliar d’ad-
ministració/escala auxiliar administrativa.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Donar suport administratiu al/a la direc-

tor/a general.
3.2 Finalitats/funcions:
Coordinar el suport administratiu per tal

d’aconseguir un funcionament àgil i eficaç
en la secretaria del/de la director/a general.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Controla la documentació generada pel

director/a general, amb l’obertura de cor-
respondència i trasllat a les unitats corres-
ponents.

b) Organitza i controla l’agenda del/de la
director/a general.

c) Atén visites personals i trucades tele-
fòniques.

d) Prepara les activitats necessàries per
als desplaçaments del/de la director/a ge-
neral.

e) Col·labora en la confecció de la docu-
mentació necessària per a conferències, es-
tades, congressos i altres activitats en les
que participi el/la director/a general.

f) Dona suport a les diferents reunions
del/de la director/a general, tant internes
com externes a la unitat.

g) Tramita les dietes de les persones as-
sistents a les reunions convocades pel/per
la director/a general.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixements de gestió administrativa.
Coneixements de llenguatge administratiu.
Coneixement de les eines informàtiques

de l’entorn Windows (Word, Excel, Access).

Codi del lloc de treball: CESD-289

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Subdirecció General de Cons-
truccions Escolars.

Unitat directiva: Direcció General de Cen-
tres Educatius.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 30.
Complement específic: 36.662,76 euros.
Jornada/horari: dedicació especial.
Tipus de lloc: comandament.

—2 Requisits de participació

Grup: A
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns cossos d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior d’ad-
ministració/escala superior d’administració ge-
neral; cos de titulació superior, arquitectes.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Dirigir l’elaboració i el seguiment de

l’avantprojecte de pressupost, els diversos
programes de construccions escolars i equi-
paments i la seva execució, d’acord amb la
normativa d’aplicació i els crèdits assignats,
amb la finalitat d’escolaritzar adequadament
els alumnes en centres educatius públics.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Impulsar, controlar, supervisar i coor-

dinar els plans anuals d’actuacions en in-
fraestructures establerts per la Direcció
General.

b) Coordinar la nova informació corres-
ponent al desenvolupament d’aquests
plans.

c) Articular les inversions en programes
d’actuació a curt termini i la seva proposta
de contractació.

d) Coordinar les seccions d’Obres i Man-
teniment adscrites als serveis territorials en
l’àmbit de les funcions que els són pròpies.

e) Gestionar els crèdits assignats a la
Subdirecció General.

f) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Proposa l’avantprojecte de pressupost

pel que fa a construccions escolars i equi-
paments.

b) Gestiona els crèdits assignats a la Sub-
direcció General i segueix periòdicament les
incidències i execució del pressupost.

c) Dirigeix els diversos programes -noves
construccions, grans ampliacions/adequa-
cions, reforma, adequació i millora (RAM),
mòduls prefabricats provisionals i equipa-
ments-, fins a la supervisió, contractació,
execució, recepció i devolució de garantia.

d) Dirigeix els programes de construcci-
ons escolars segons diverses formes de
gestió -Institut Català de Finances (ICF)
Equipaments, Societat Autònoma Uniperso-
nal (SAU), Gestió d’Infrastructures SA
(GISA), Departament d’Educació, convenis
amb les corporacions locals- gestiona la
tramitació, verifica el seu compliment i tra-
mita les ordres de pagament.

e) Dirigeix l’aportació de solars per part
dels Ajuntaments.

f) Dirigeix els encàrrecs de redacció de
projectes.

g) Elabora les propostes d’Acord de Go-
vern de construccions escolars.

h) Dirigeix la programació d’instal·lacions
provisionals per escolarització - instal·lació,
trasllat, reparació i lloguer.

i) Coordina l’acabament de construccions
escolars i el seu equipament per cada inici
de curs escolar, verifica el calendari i les in-
cidències.

j) Dirigeix el seguiment dels contractes
pel desenvolupament de les ofertes pre-
sentades per l’Institut Català de Finances
Equipaments , Societat Autònoma Uniper-
sonal, tant pel que fa a l’execució de les
construccions, el posterior manteniment i
el pagament, de cada equipament educa-
tiu.

k) Promou l’actualització del llibre de Cri-
teris per a la construcció de nous edificis
per a centres docents públics.

l) Impulsa la implantació i seguiment del
Llibre de Manteniment en els centres edu-
catius públics.

m) Coordina els informes tècnics dels
projectes dels centres privats, centres de
règim especial, llars d’infants privades i
públiques, previs a l’autorització administra-
tiva.

n) Coordina programes relacionats amb
altres Departaments (Medi Ambient, Consell
Català de l’Esport, Plans de Muntanya, Ris-
cos Laborals, Barreres Arquitectòniques,
etc.).

o) Coordina les seccions d’Obres i Man-
teniment adscrites als serveis territorials en
l’àmbit de les funcions que els són pròpies.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixements en gestió econòmica i

pressupostària.
Coneixements en contractació adminis-

trativa.
Coneixements sobre normativa de cen-

tres docents.
Coneixements sobre funció gerencial a les

administracions públiques.

Codi del lloc de treball: CESD-290

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Subdirecció General de Ges-
tió de Centres Educatius.
Unitat directiva: Direcció General de Cen-
tres Educatius.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 30.
Complement específic: 36.662,76 euros.
Jornada/horari: dedicació especial.
Tipus de lloc: comandament.

—2 Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns cossos d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior d’ad-
ministració/escala superior d’administració
general; docents A.
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—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Supervisar i controlar el pressupost apro-

vat per al finançament dels centres públics
i privats concertats, així com la gestió d’ex-
pedients administratius relatius a les auto-
ritzacions dels centres docents no universi-
taris, d’acord amb la normativa vigent i les
directrius del propi Departament, per tal
d’atendre les necessitats d’escolarització a
cada curs acadèmic.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Elaborar informes i instruir expedients

sobre creació, autorització, modificació i su-
pressió dels centres docents, tant de règim
general com de règim especial.

b) Elaborar propostes en relació amb els
concerts, convenis i subvencions relatius a
aquests ensenyaments i amb la seva gestió
i control.

c) Gestionar i controlar les actuacions re-
lacionades amb l’assignació de recursos
materials i el règim administratiu dels cen-
tres educatius.

d) Proposar l’avantprojecte de pressu-
post en les partides que li són d’aplicació
per raó de la seva competència.

e) Coordinar el disseny de models de
gestió econòmica i administrativa dels cen-
tres docents del Departament.

f) Donar suport i assessorar en la gestió
econòmica als centres docents del Depar-
tament.

g) Elaborar informes de la gestió econò-
mica i administrativa dels centres educatius
de diferents titularitats.

h) Gestionar i fer el seguiment pressupos-
tari dels crèdits assignats.

i) Qualsevol altra que li sigui encomanda
en relació amb les anteriors.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Supervisa l’elaboració de l’avantpro-

jecte de pressupost pel finançament dels
centres docents públics i privats concertats.

b) Coordina amb els Serveis Territorials
els criteris d’assignació de recursos econò-
mics als centres docents públics i controla
les justificacions de les despeses de funci-
onament d’aquests centres docents.

c) Supervisa la gestió dels crèdits pres-
supostaris relacionats amb els concerts edu-
catius i les subvencions als centres privats;
i els crèdits pressupostaris relatius als con-
venis amb les Administracions locals.

d) Elabora conjuntament amb els caps de
servei la proposta d’assignació d’unitats i
grups per atendre les necessitats d’escola-
rització a cada curs acadèmic.

e) Supervisa la concessió, modificació o
denegació de concerts educatius de cen-
tres privats.

f) Informa als agents socials (patronals i
sindicats) dels criteris que el Departament
aplica als centres privats en els aspectes de
règim administratiu i econòmic.

g) Supervisa els informes relacionats amb
les diferents convocatòries, així com els
informes preceptius per a la resolució dels
recursos interposats.

h) Estableix criteris per a la tramitació dels
expedients relatius a autoritzacions d’ense-
nyaments en centres privats i en supervisa
el seu compliment.

i) Supervisa les resolucions i la normati-
va que afecta la creació, modificació o su-
pressió de centres públics i les autoritzaci-
ons de centres privats, així com els convenis
de creació i finançament de centres de titu-
laritat de les Administracions locals.

j) Estableix criteris per a la tramitació i
gestió dels expedients relacionats amb les
titulacions i habilitacions dels professors que
imparteixen docència en centres privats, així
com els recursos que s’hi poden interpo-
sar.

k) Elabora informes relacionats amb tots
els aspectes de gestió encomanats tant pel
que fa a règim econòmic com a règim ad-
ministratiu.

l) Coordina l’execució de les directrius
disposades pel/per la director/a general i
vetlla per l’assoliment dels objectius deter-
minats.

m) Elabora l’avantprojecte de les partides
pressupostàries assignades a la Subdirec-
ció General.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixements sobre normativa de cen-

tres docents.
Coneixement de les normes de gestió

econòmica, pressupostària i administrativa.

Codi del lloc de treball: CESD-291

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Subdirecció General d’Esco-
larització i Gestió dels Serveis a l’Alumnat.
Unitat directiva: Direcció General de Cen-
tres Educatius.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 30.
Complement específic: 36.662,76 euros.
Jornada/horari: dedicació especial.
Tipus de lloc: comandament.

—2 Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns cossos d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior d’ad-
ministració/escala superior d’administració
general; docents A.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Coordinar els processos d’admissió de

l’alumnat en els centres sufragats amb fons
públics i promoure els serveis de suport cor-
responent, amb la participació dels ajunta-
ments i dels consells comarcals, amb la fina-
litat de garantir el dret a l’educació i l’accés
en condicions d’igualtat per a tot l’alumnat.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Elaborar l’oferta educativa de cada

curs escolar i gestionar i controlar els pro-
cessos d’admissió de l’alumnat en els cen-
tres sufragats amb fons públics.

b) Recollir i tractar les dades d’escolarit-
zació corresponents als centres públics i pri-
vats.

c) Coordinar la relació del Departament
amb les oficines municipals d’escolarització.

d) Coordinar les actuacions que es duen
a terme per facilitar a les oficines d’informa-
ció escolar i a les oficines municipals d’es-
colarització la informació necessària en re-
lació amb l’oferta educativa del municipi.

e) Coordinar i executar les competènci-
es del Departament en relació amb l’ator-
gament de beques i ajuts a l’estudi.

f) Coordinar els aspectes referents al
transport i menjadors escolars i d’altres
serveis a l’alumnat de naturalesa anàloga.

g) Coordinar amb l’administració local la
gestió dels programes del seu àmbit de
competència en coordinació amb la Direc-
ció de Planificació Educativa.

h) Mantenir i controlar els registres de
centres i de títols acadèmics no universita-
ris.

i) Proposar l’avantprojecte de pressupost
en les partides que li són d’aplicació per raó
de la seva competència.

j) Gestionar i fer el seguiment pressupos-
tari dels crèdits assignats.

k) Elaborar les propostes normatives que
correspongui per raó de les seves compe-
tències.

l) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Elabora les propostes normatives d’ad-

missió de l’alumnat (decret i resolucions) i
les relacionades amb el transport i menja-
dor escolars i beques (decrets i resolucions).

b) Coordina les aplicacions informàtiques
d’admissió (mòdul d’admissió i vacants).

c) Coordina la relació del Departament
amb les oficines municipals d’escolarització.

d) Elabora i planifica, juntament amb la
Direcció de Planificació, les actuacions del
Departament amb la Federació de Munici-
pis de Catalunya i l’Associació de Municipis
i Comarques de Catalunya en el marc de la
Comissió Mixta, de la que és vicepresident.

e) Coordina la confecció del pressupost
dels serveis de transport escolar i menjador.

f) Controla la gestió de beques i d’altres
ajuts.

g) Gestiona i controla els processos d’ad-
missió de l’alumnat en els centres sufragats
amb fons públics.

h) Resol les incidències quant a les acti-
vitats de menjador i transport escolar i be-
ques.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixements sobre normativa de cen-

tres docents.
Coneixements en gestió pressupostària.
Coneixements en l’ordenació general del

sistema educatiu.

(06.088.139)

RESOLUCIÓ EDC/977/2006, de 4 d’abril,
de convocatòria de concurs específic de
mèrits i capacitats per a la provisió de di-
versos llocs de treball del Departament
d’Educació (convocatòria de provisió núm.
ED/014/06).
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Atesa la proposta del secretari general per
a la provisió de catorze llocs de comanda-
ment i cinc llocs singulars vacants al Depar-
tament d’Educació;

Vista la relació de llocs de treball de per-
sonal funcionari de l’Administració de la Ge-
neralitat i la descripció dels llocs a proveir
inclosa en el manual d’organització;

Atès que la Intervenció Delegada d’aquest
Departament ha dut a terme el tràmit d’in-
tervenció corresponent;

D’acord amb el Decret legislatiu 1/1997,
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa
en un text únic dels preceptes de determi-
nats textos legals vigents a Catalunya en ma-
tèria de funció pública; el Decret 123/1997,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Regla-
ment general de provisió de llocs de treball
i promoció professional dels funcionaris de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya
i de conformitat amb l’article 80 de la Llei 13/
1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

—1 Convocar un concurs específic de
mèrits i capacitats per a la provisió dels
catorze llocs de treball de comandament i
cinc llocs de treball singulars del Departa-
ment d’Educació que es detallen a l’annex
2 d’aquesta Resolució (convocatòria de
provisió núm. ED/014/06).

—2 Aprovar les bases de la convocatòria
que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar un recurs conten-
ciós administratiu davant el Jutjat Conten-
ciós Administratiu, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar un recurs
potestatiu de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant la consellera
d’Educació, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de las administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 4 d’abril de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX 1

Bases

—1 Llocs de treball que cal proveir
Es convoca un concurs específic de

mèrits i capacitats per a la provisió dels

catorze llocs de comandament i cinc llocs
singulars vacants del Departament d’Edu-
cació que es detallen, juntament amb la
descripció de les seves característiques,
requisits i contingut funcional, a l’annex 2
de la Resolució de convocatòria.

—2 Requisits de participació
2.1 Pot participar en aquesta convoca-

tòria el personal funcionari al servei de la Ge-
neralitat de Catalunya que compleixi els
requisits i les condicions que estableix la
normativa vigent i, en concret, els que de-
termina la relació de llocs de treball, d’acord
amb el que consta per a cada lloc a l’apar-
tat 2 de l’annex 2 de la Resolució de con-
vocatòria.

2.1.1 El personal funcionari esmentat pot
trobar-se, respecte de l’Administració de la
Generalitat, en qualsevol de les situacions
administratives que preveu la normativa.
Tanmateix, no pot prendre-hi part el perso-
nal funcionari que, com a conseqüència
d’expedient disciplinari, es trobi en situació
de suspensió d’ocupació, traslladat d’un lloc
de treball o destituït d’un càrrec de coman-
dament, mentre durin els efectes correspo-
nents, sens perjudici que els destituïts i des-
tituïdes de càrrecs de comandament puguin
participar per a llocs singulars. Tampoc no
pot prendre-hi part el personal funcionari en
situació diferent a la de servei actiu que no
hagi romàs el temps mínim exigit per rein-
gressar al servei actiu.

2.1.2 També pot participar-hi el personal
funcionari no integrat que presta serveis a
l’Administració de la Generalitat que perta-
nyi a cossos o escales del grup de titulació
en què estan classificats els llocs objecte
de convocatòria, sempre que compleixi els
requisits i les condicions exigits en la rela-
ció de llocs de treball, així com el personal
funcionari de la Generalitat de Catalunya que
pertanyi a cossos, escales o places del grup
de titulació en què estan classificats els llocs
convocats, als quals no es va exigir la titu-
lació que assenyala l’article 19 del Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, sempre
que la titulació no sigui un requisit d’acord
amb la relació de llocs de treball.

2.1.3 El personal funcionari amb destina-
ció definitiva haurà d’haver romàs un mínim
d’un any en llocs del mateix nivell des del
qual concursa, llevat que el lloc a proveir
sigui del mateix departament, o que con-
cursi des d’un lloc de lliure designació.

2.2 El personal funcionari amb discapa-
citats participarà en igualtat de condicions
que la resta de persones participants, sem-
pre que pugui desenvolupar les funcions del
lloc de treball a proveir.

2.3 Així mateix, per poder prendre part
en aquesta convocatòria el personal funci-
onari ha de posseir el nivell de suficiència
de català (C) de la Secretaria de Política Lin-
güística o equivalent per a tots els llocs de
treball convocats amb l’excepció del lloc del
Servei d’Ensenyament del Català (codi de
convocatòria OESV-275) pel qual es reque-
reix el nivell superior de català (D) de la
Secretaria de Política Lingüística o equiva-
lent, i adjuntar el document acreditatiu amb
la sol·licitud, llevat que consti una còpia
autenticada a l’expedient personal custodi-

at al Departament d’Educació, la qual cosa
haurà de fer constar la persona interessada
de forma expressa a la sol·licitud de parti-
cipació.

Respecte de les persones aspirants que
no acreditin documentalment el nivell es-
mentat, la Junta de Mèrits i Capacitats ava-
luarà els seus coneixements de llengua
catalana en relació amb el lloc de treball a
proveir mitjançant una prova oral i escrita.

Resten exemptes de realitzar la prova de
coneixements de llengua catalana les per-
sones aspirants que hagin participat i ob-
tingut una destinació en convocatòries an-
teriors de concurs específic de mèrits i
capacitats o de lliure designació, o de se-
lecció de personal a l’Administració de la
Generalitat en què hi hagués establerta una
prova de català del mateix nivell o superior
exigit a la convocatòria. En aquests casos
la persona participant haurà d’adjuntar a la
sol·licitud de participació l’acreditació do-
cumental corresponent.

2.4 Els requisits de participació s’hau-
ran de reunir en la data què finalitza el ter-
mini de presentació de sol·licituds que es-
tableix la base 3.1.

—3 Sol·licituds
3.1 La sol·licitud per prendre part en

aquest concurs s’ha d’adreçar al Departa-
ment d’Educació i presentar al registre dels
serveis centrals o dels serveis territorials, per
qualsevol dels mitjans que preveu l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, dins el termini de 15 dies hàbils,
comptadors des de l’endemà de la data de
publicació de la Resolució de convocatòria
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les adreces són les següents:
Serveis centrals del Departament d’Edu-

cació: Via Augusta, 202-226, 08021 Bar-
celona (Barcelonès).

Serveis Terr itor ials del Departament
d’Educació:

Barcelona I (ciutat): avinguda Paral·lel, 71-
73, 08004 Barcelona (Barcelonès).

Barcelona II (comarques): Casp, 15,
08010 Barcelona (Barcelonès).

Baix Llobregat-Anoia: Laureà Miró, 328-
330, 08980 Sant Feliu de Llobregat (Baix
Llobregat).

Vallès Occidental: Marquès de Comillas,
67-69, 08202 Sabadell (Vallès Occidental).

Girona: Ultònia, 13, 17002 Girona (Giro-
nès).

Lleida: Pica d’Estats, 2, 25006 Lleida
(Segrià).

Tarragona: Sant Francesc, 7, 43003
Tarragona (Tarragonès).

Terres de l’Ebre: Providència, 5-9, 43500
Tortosa (Baix Ebre).

3.2 La sol·licitud tindrà caràcter vincu-
lant per a la persona concursant i no s’ad-
metran renúncies a la participació un cop
hagin transcorregut 10 dies hàbils des de
l’acabament del termini de presentació de
sol·licituds, llevat que la Junta de Mèrits i
Capacitats decideixi acceptar-les per cau-
ses degudament justificades.

3.3 La sol·licitud s’haurà de formalitzar
segons el model que figura com a annex de
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la Resolució de 4 de desembre de 1997
(DOGC núm. 2546, de 29.12.1997), i que
es podrà obtenir als serveis centrals i als
serveis territorials del Departament d’Edu-
cació, les adreces dels quals han estat es-
mentades a la base 3.1.

3.4 Juntament amb la sol·licitud la per-
sona aspirant ha d’adjuntar la declaració de
mèrits i capacitats, on hi farà constar aquells
que tinguin relació amb el lloc a proveir,
degudament especificats, i adjuntar la do-
cumentació acreditativa corresponent.

La declaració de mèrits i capacitats ha de
ser formalitzada segons el model que està a
disposició de les persones interessades als
serveis centrals i als serveis territorials del
Departament d’Educació, les adreces dels
quals consten ressenyades a la base 3.1.

3.5 Les persones aspirants a què fa re-
ferència la base 2.2 han d’adjuntar a la
sol·licitud un informe emès per l’equip ofi-
cial de valoració de disminucions de l’Insti-
tut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS), per tal que la Junta de Mèrits i
Capacitats pugui avaluar si el funcionari o
funcionària pot desenvolupar de manera
suficient i autònoma les funcions i tasques
del lloc de treball a proveir.

Aquests persones participants poden de-
manar en la sol·licitud de participació l’adap-
tació del lloc a proveir, sempre que aquesta
adaptació no suposi una modificació exor-
bitant en el context de l’organització i no
sigui incompatible amb el contingut del lloc
i el servei públic a prestar. Igualment poden
demanar en la sol·licitud l’adaptació o ade-
quació de temps i mitjans materials per a la
realització de les tècniques d’acreditació
dels mèrits i capacitats establertes.

3.6 Les persones aspirants han de con-
signar en la sol·licitud de participació la de-
nominació i el codi d’identificació del lloc de
treball al qual opten, d’acord amb el que
consta a l’annex 2 i, si volen concursar al-
hora per més d’un lloc convocat, han d’in-
dicar les denominacions i els codis corres-
ponents, per ordre de preferència.

En el cas que no manifestin un ordre de
prioritats dels llocs sol·licitats, la Junta de
Mèrits i Capacitats el determinarà en funció
dels criteris objectivament deduïbles de la
sol·licitud de participació.

3.7 La Junta de Mèrits i Capacitats
podrà requerir a les persones aspirants, pels
mitjans i en els llocs que preveu la base 7.5,
o els que estimi escaients, l’esmena o mi-
llora de les sol·licituds defectuoses i, en el
cas de no ser esmenades per aquestes, es
considerarà que han desistit de la seva
sol·licitud i es podrà acordar la seva exclu-
sió de la convocatòria de manera motivada.

—4 Mèrits i capacitats
La valoració dels mèrits i capacitats de

les persones aspirants es farà en dues fa-
ses eliminatòries, d’acord amb el següent:

4.1 Primera fase.
En aquesta fase es valoraran, amb una

puntuació total de 100 punts i d’acord amb
els criteris que s’hi detallen, els mèrits i
capacitats que s’indiquen tot seguit:

4.1.1 Treball desenvolupat.
Es valorarà fins a un màxim de 45 punts

el treball desenvolupat, en funció de l’ex-

periència adquirida, especialment en l’exer-
cici de funcions semblants a les pròpies del
lloc convocat, tenint en compte el contin-
gut tècnic i l’especialització dels llocs ocu-
pats en relació amb el lloc objecte de pro-
visió i les aptituds i habilitats requerides.

4.1.2 Formació i perfeccionament.
Es valoraran fins a un màxim de 20 punts

els cursos de formació i de perfeccionament
que versin sobre matèries relacionades amb
les funcions pròpies del lloc de treball con-
vocat, o amb habilitats que aquest lloc re-
quereixi. Es podran valorar, així mateix, al-
tres mèrits que tinguin relació amb activitats
formatives.

4.1.3 Grau personal.
Es valorarà fins a un màxim de 5 punts el

grau personal consolidat, dins l’interval del
grup del lloc convocat. El grau personal
consolidat igual o superior al del nivell de
destinació del lloc objecte de provisió es
valorarà amb la màxima puntuació.

4.1.4 Antiguitat.
Es valoraran a raó de 0,7 punts per any

complet i fins a un màxim de 13 punts els
serveis efectius prestats i susceptibles de
ser reconeguts a l’empara de la Llei 70/
1978, de 26 de desembre, de reconeixe-
ment dels serveis previs a l’Administració
pública (BOE 10.1.1979) i disposicions con-
cordants, tenint en compte que s’estimaran
fraccions. No es computaran els serveis
prestats simultàniament amb d’altres igual-
ment al·legats.

4.1.5 Titulacions acadèmiques.
Es valoraran fins a un màxim de 12 punts

les titulacions acadèmiques que siguin re-
llevants per al desenvolupament del lloc de
treball a proveir, en funció dels coneixe-
ments, competència i especialització que
aquest requereixi.

En cap cas es valoraran les titulacions
acadèmiques de nivell inferior que siguin ne-
cessàries per assolir-ne d’altres de nivell
superior que hagin estat al·legades com a
requisit o com a mèrit.

4.1.6 Coneixement de la llengua catala-
na.

Es valorarà fins a un màxim de 5 punts
l’acreditació de coneixements de llengua
catalana superiors al nivell de català reque-
rit per a participar en la convocatòria, i/o de
coneixements de llenguatge especialitzat.

4.1.7 Per passar a la segona fase del
procés, les persones aspirants hauran d’ob-
tenir en la primera fase una puntuació míni-
ma de 25 punts.

4.1.8 Únicament es tindran en compte,
a efectes de la valoració, els mèrits i capa-
citats obtinguts fins a la data de publicació
de la convocatòria al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i acreditats dins del
termini que preveu la base 3.1, sens perju-
dici del que estableix la base 3.7.

4.2 Segona fase.
4.2.1 En aquesta fase es valoraran fins a

25 punts els coneixements establerts per a
cada lloc de treball objecte de convocatò-
ria, mitjançant la realització d’un supòsit
pràctic. Per al seu contingut s’atendrà a
l’apartat “Altres coneixements” consignat
per a cada lloc a l’apartat 4 de l’annex 2.

4.2.2 Per superar aquesta fase les per-
sones aspirants hauran d’obtenir una pun-
tuació mínima de 10 punts.

—5 Proposta de resolució
5.1 La proposta de resolució recaurà en

la persona aspirant que, havent obtingut la
puntuació mínima establerta per a cada
fase, tingui la valoració més alta en el con-
junt d’ambdues fases.

5.2 En el supòsit d’empat en el conjunt
del concurs, caldrà resoldre’l en favor de la
persona aspirant amb major puntuació en
els mèrits i capacitats previstos a la base
4.1 i, de persistir l’empat, de la persona que
hagi obtingut més puntuació pel concepte
d’antiguitat, en primer lloc i, per grau per-
sonal consolidat, en segon lloc.

—6 Acreditació dels requisits de titulació
i formació exigits i dels mèrits i capacitats
al·legats

Dins el termini que estableix la base 3.1,
i sens perjudici que la Junta de Mèrits i Ca-
pacitats pugui requerir a les persones aspi-
rants l’esmena o millora de les sol·licituds
defectuoses tal com preveu la base 3.7, les
persones participants han d’acreditar fefa-
entment els requisits de titulació específica
i formació establerts per a cada lloc de tre-
ball a l’apartat 2 de l’annex 2 de la Resolu-
ció de convocatòria, així com els mèrits i
capacitats previstos a la base 4.1, d’acord
amb el següent:

Les dades relatives als mèrits i capacitats
que estableixen les bases 4.1.1, 4.1.3 i 4.1.4
i referits a serveis prestats a l’Administració
pública, es faran constar mitjançant el do-
cument de declaració de mèrits i capacitats
annex a la sol·licitud de participació i, llevat
del cas de funcionaris i funcionàries del
Departament d’Educació, caldrà adjuntar-hi
una certificació del/de la secretari/ària ge-
neral o òrgan competent en matèria de
personal on consti la situació administrativa
de la persona participant, la seva destina-
ció actual i la forma d’ocupació, els llocs
ocupats i el nivell de destinació, el grau
personal consolidat i l’antiguitat, tot això
amb referència a la data de publicació de la
convocatòria. Quant a l’experiència profes-
sional adquirida fora de l’Administració pú-
blica, caldrà acreditar la categoria laboral,
el grup professional, les funcions desenvo-
lupades i el temps de prestació, amb indi-
cació de la data d’inici i final, adjuntant a
l’efecte la documentació escaient (contrac-
tes de treball, fulls de salari, certificacions,
llicència fiscal).

La titulació específica i la formació reque-
rides per a cada lloc a l’apartat 2 de l’annex
2 de la Resolució de convocatòria, així com
els mèrits i capacitats que estableixen les
bases 4.1.2, 4.1.5 i 4.1.6 s’hauran d’acre-
ditar documentalment amb la sol·licitud
mitjançant justificant o certificació de l’òr-
gan competent, llevat que consti còpia au-
tenticada del document en l’expedient per-
sonal de la persona interessada custodiada
al Departament d’Educació, cosa que hau-
ran de fer constar les persones concursants
de manera expressa en el document de de-
claració de mèrits i capacitats per a cadas-
cun dels mèrits i capacitats al·legats.

—7 Junta de Mèrits i Capacitats
7.1 L’òrgan col·legiat al qual pertoca re-

alitzar el desenvolupament d’aquest procés
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de provisió d’acord amb el que preveuen els
articles 29 i següents del Decret 123/1997,
de 13 de maig, és la Junta de Mèrits i Ca-
pacitats, que està formada per les perso-
nes següents:

Titulars:
Sr. Francesc Ranchal Collado, director

tècnic de l’Institut Català de Qualificacions
Professionals, que actuarà com a president.

Sr. Joan Badia Pujol, subdirector general
de Formació Permanent i Recursos Peda-
gògics, que actuarà com a vocal.

Sra. Joana Augé Hien, responsable d’As-
sessorament Tècnic de Personal d’Adminis-
tració i Serveis, que actuarà com a vocal.

Sra. Ma Teresa Carrión Boned, com a re-
presentant de l’òrgan tècnic de provisió de
llocs de treball.

Sr. Josep Maria Sans Rodríguez, com a
representant de l’òrgan tècnic de provisió
de llocs de treball.

Suplents:
Sr. Joan Lluís Espinós Espinós, subdirec-

tor general de Planificació i Organització de
la Formació Professional, que actuarà com
a president.

Sr. Josep Vallcorba Cot, subdirector ge-
neral de Llengua i Cohesió Social, que ac-
tuarà com a vocal.

Sra. Ma Luz Rangel Ramon, cap del Ser-
vei de Personal d’Administració i Serveis,
que actuarà com a vocal.

Sr. Francesc Josep Marro Fantova, com
a representant de l’òrgan tècnic de provisió
de llocs de treball.

Sra. Iolanda Quintana Ubide, com a re-
presentant de l’òrgan tècnic de provisió de
llocs de treball.

7.2 La Junta de Mèrits i Capacitats
podrà sol·licitar el nomenament d’assessors
i assessores especialistes, que actuaran
amb veu però sense vot.

7.3 La Junta de Mèrits i Capacitats ha
de sol·licitar l’assessorament de l’òrgan com-
petent en matèria de política lingüística per
tal de comprovar que les persones aspirants
tenen els coneixements de català requerits.

7.4 La constitució, funcions i actuació
de la Junta de Mèrits i Capacitats se sub-
jectaran al que determinen l’article 38 i se-
güents del Decret 123/1997, de 13 de maig.

7.5 Les actuacions de la Junta de Mè-
rits i Capacitats que requereixin notificació
a les persones aspirants seran fetes públi-
ques en els taulers d’anuncis del Departa-
ment d’Educació, en les unitats que s’indi-
quen a la base 3.1.

—8 Procediment
8.1 Transcorreguts els terminis de pre-

sentació de sol·licituds i de renúncies, la
Junta de Mèrits i Capacitats farà pública,
en els llocs i la forma establerta en la base
anterior, la llista de persones aspirants ad-
meses i excloses, amb indicació dels mo-
tius d’exclusió, així com, si escau, la relació
de les persones aspirants que, d’acord amb
el previst a la base 2.3, hagin de fer la prova
de coneixements de llengua catalana, indi-
cant-hi el lloc i la data de la seva realització.

8.2 Les persones aspirants convocades
a la prova de coneixements de llengua ca-
talana que no hi compareguin o les que, un

cop realitzada aquesta, la Junta de Mèrits i
Capacitats avaluï que no posseeixen el ni-
vell necessari per ocupar el lloc de treball
objecte de provisió, seran excloses de la
convocatòria, de la qual cosa se’n donarà
publicitat pels mitjans i en els llocs que
preveu la base 7.5.

8.3 Un cop avaluats els coneixements
de llengua catalana, si escau, i determina-
des les persones aspirants admeses i ex-
closes a la convocatòria, la Junta de Mèrits
i Capacitats aprovarà les valoracions corres-
ponents a la primera fase del concurs,
d’acord amb el previst a la base 4.1, les
quals determinaran les persones aspirants
que passen a la segona fase, i establirà la
data, l’hora i el lloc de realització del supò-
sit pràctic previst a la base 4.2.1, de tot el
qual es donarà coneixement mitjançant
publicació als taulers d’anuncis establerts,
a fi i efecte que les persones interessades
puguin formular-ne les observacions o les
reclamacions que considerin pertinents en
el termini de 10 dies a comptar de l’ende-
mà de la data de publicació.

8.4 Realitzades les dues fases del con-
curs, la Junta de Mèrits i Capacitats acor-
darà i publicarà als taulers d’anuncis pre-
vistos a la base 3.1, les puntuacions
corresponents a la segona fase, juntament
amb el resultat del procés de provisió i la
proposta dels candidats o candidates a ocu-
par els llocs convocats, que serà determi-
nada d’acord amb el que preveu la base 5.

8.5 La proposta indicada serà elevada
a l’òrgan convocant per tal que aprovi la
resolució definitiva del concurs.

—9 Resolució del concurs
9.1 Atesa la complexitat d’aquest con-

curs, consistent en dues fases eliminatòri-
es, la convocatòria es resoldrà dins el ter-
mini màxim de dos mesos a partir de
l’endemà de la finalització del termini de pre-
sentació de sol·licituds.

9.2 La resolució definitiva del concurs
es publicarà al DOGC. La publicació esmen-
tada iniciarà el còmput dels terminis de
cessament i presa de possessió del lloc de
treball ocupat en els termes que preveu la
base 10.

9.3 La destinació adjudicada serà irre-
nunciable, llevat que s’hagi obtingut una
altra destinació definitiva mitjançant una
convocatòria pública realitzada en el mateix
període de temps, o per incapacitat sobre-
vinguda, pel fet de passar a una situació
diferent a la d’actiu o per causes excepci-
onals degudament justificades i apreciades
per l’òrgan convocant.

9.4 Abans de la presa de possessió, els
candidats i candidates proposats hauran
d’acreditar que tenen reconeguda la com-
patibilitat respecte al nou lloc de treball o
manifestar fefaentment que no estan inclo-
sos en cap dels motius d’incompatibilitats
que preveu la normativa. Això no obstant,
si el nou lloc pot ser declarat compatible,
hauran de sol·licitar l’autorització de com-
patibilitat dins un termini de 10 dies a comp-
tar des del començament del termini de
presa de possessió. Aquest termini s’enten-
drà prorrogat fins que es resolgui la sol·-
licitud de compatibilitat.

—10 Cessament i presa de possessió
10.1 La resolució de nomenament com-

portarà, si escau, el cessament en el lloc
anterior.

10.2 El termini per a la presa de pos-
sessió en la nova destinació serà de 2 dies
hàbils si no implica canvi de localitat de
residència del funcionari o funcionària, i de
15 dies si comporta canvi de localitat de
residència, el qual s’haurà d’acreditar do-
cumentalment. El termini esmentat es com-
putarà a partir de l’endemà del cessament,
el qual s’haurà d’efectuar dins els 3 dies
hàbils següents al de la publicació de la re-
solució del concurs al DOGC. Quan la reso-
lució esmentada comporti el reingrés al
servei actiu, el termini de presa de posses-
sió s’haurà de comptar des de la data de
publicació de la resolució del concurs al
DOGC.

10.3 Excepcionalment, quan concorrin
circumstàncies degudament motivades, per
resolució de l’òrgan competent es podrà
prorrogar el termini per a la presa de pos-
sessió com a màxim per 15 dies més si el
funcionari o funcionària canvia de localitat
de residència.

10.4 Així mateix, i segons el que esta-
bleix l’article 76.1 del Decret 123/1997, de
13 de maig, es podrà prorrogar el termini
del cessament fins a un màxim de 3 mesos,
sempre que aquesta pròrroga sigui indispen-
sable i motivada per les necessitats del
servei.

10.5 A l’efecte del còmput del termini
de presa de possessió, es consideren com
mateixa localitat els municipis els nuclis
urbans dels quals estan units sense solució
de continuïtat per raons urbanístiques o
similars i disposen de serveis de transports
urbans col·lectius comuns.

—11 Règim d’impugnacions
Contra els actes definitius o de tràmit de

la Junta de Mèrits i Capacitats, si aquests
últims decideixen directament o indirecta-
ment el fons de l’assumpte, determinen la
impossibilitat de continuar el procediment
o produeixen indefensió o perjudici irrepa-
rable als drets i interessos legítims, les per-
sones interessades poden interposar un
recurs d’alçada davant la consellera d’Edu-
cació, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva exposició pública,
d’acord amb els articles 107, 114 i 115 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

ANNEX 2

LLOCS DE TREBALL

Codi del lloc de treball: FPSV-261

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Servei d’Organització del Cur-
rículum de la Formació Professional i dels
Ensenyaments Esportius.
Unitat directiva: Direcció General de Forma-
ció Professional i Educació Permanent.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
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Nivell: 27.
Complement específic: 29.705,16 euros.
Jornada/horari: dedicació especial.
Tipus de lloc: comandament.

—2 Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns cossos d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior d’ad-
ministració/escala superior d’administració
general; docents A.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Elaborar i gestionar les adaptacions i mo-

dificacions curriculars dels currículums de
la formació professional i dels ensenyaments
del règim especial d’esports, que impartei-
xen els centres docents, d’acord amb els
perfils professionals definits i el disseny
curricular base establert a Catalunya, per tal
d’adequar la formació dels tècnics a les
necessitats detectades en l’entorn produc-
tiu i a la situació del context on s’aplicarà,
d’acord amb les directrius del superior je-
ràrquic i en el marc de la normativa vigent.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Elaborar i desenvolupar el currículum

de les famílies professionals de la formació
professional específica.

b) Elaborar i desenvolupar el currículum
dels ensenyaments de règim especial d’es-
ports.

c) Analitzar i elaborar les adaptacions cur-
riculars dels cicles formatius.

d) Revisar i millorar el currículum dels ci-
cles formatius.

e) Analitzar i elaborar propostes d’actu-
alització dels títols de formació professional
i dels ensenyaments de règim especial d’es-
ports.

f) Desenvolupar, si s’escau, projectes
d’innovació relatius a la formació professi-
onal promoguts per la Direcció General.

g) Coordinar amb els altres departaments
competents en la matèria, les accions d’ofer-
ta conjunta dels cicles formatius.

h) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Dissenya el currículum dels cicles for-

matius d’acord amb el model estatal de tí-
tols i el catàleg integrat de qualificacions i
formació de Catalunya.

b) Dissenya el currículum dels ensenya-
ments de règim especial d’esports segons
les modalitats que es vagin regulant.

c) Analitza i elabora les adaptacions cur-
riculars de cicles formatius a les necessi-
tats de nous perfils professionals.

d) Estudia i elabora les modificacions cur-
riculars dels cicles formatius a persones amb
necessitats específiques.

e) Estudia i estableix les organitzacions
curriculars extraordinàries de cicles forma-
tius i ensenyaments d’esports sol·licitades
pels centres.

f) Elabora materials curriculars i recursos
didàctics per tal de facilitar el desenvolupa-
ment dels cicles formatius i dels ensenya-
ments esportius en els centres.

g) Dissenya i fa el seguiment de metodo-
logies de treball i de projectes d’innovació
pedagògica per la impartició del currículum
dels cicles formatius.

h) Proposa l’elaboració de la normativa
d’ordenació i d’organització de la formació
professional i dels ensenyaments esportius.

i) Dissenya els processos i els instruments
d’avaluació: proves d’accés i proves per a
l’obtenció dels títols de tècnic i tècnic su-
perior.

j) Dissenya i coordina accions de dinamit-
zació del professorat de les famílies profes-
sionals i de promoció i desenvolupament de
la formació professional i els ensenyaments
esportius.

k) Defineix criteris i orientacions en els
processos d’accés a cossos docents i en
les proves de capacitació de professorat
interí o substitut.

l) Assessora a centres per a la implanta-
ció i desenvolupament dels cicles formatius
i els ensenyaments esportius.

m) Estudia i proposa resolucions de con-
validacions singulars entre altres estudis i
els cicles formatius i els ensenyaments es-
portius.

n) Coordina els estudis per a l’establiment
de correspondències entre els cicles forma-
tius i els estudis universitaris.

o) Defineix criteris, pautes i accions de
col·laboració amb altres departaments o
entitats per tal de dur a terme una oferta
conjunta de formació professional i ensenya-
ments esportius.

p) Assessora sobre aspectes curriculars
en projectes europeus.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de la normativa relativa a la

formació professional i els ensenyaments es-
portius.

Coneixement en disseny, organització i
anàlisi dels currículums i els processos
d’avaluació.

Codi del lloc de treball: FPSV-262

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Servei d’Informació i Orienta-
ció Professional.
Unitat directiva: Direcció General de Forma-
ció Professional i Educació Permanent.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 27.
Complement específic: 24.316,68 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: comandament.

—2 Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: cos superior d’Ad-
ministració/escala superior d’administració
general.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:

Dissenyar, gestionar i avaluar programes,
activitats i instruments relatius a la informa-
ció i l’orientació professional, per tal que els
alumnes siguin informats sobre les possibi-
litats professionals que ofereix el sistema
educatiu actual, d’acord amb la normativa
vigent i les directrius del superior jeràrquic.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Organitzar, aplicar i desenvolupar pro-

grames i activitats d’informació i orientació
professional adreçats a alumnes i professors
d’ensenyament secundari obligatori i pos-
tobligatori.

b) Desenvolupar i aplicar les accions de-
finides en els marcs de col·laboració esta-
blerts amb les administracions locals i els
agents socials en matèria d’informació i ori-
entació professional.

c) Dissenyar instruments i materials d’in-
formació i orientació professional inicial.

d) Proposar criteris de detecció de ne-
cessitats i d’avaluació dels programes i
activitats en l’àmbit de la informació i l’ori-
entació professional.

e) Organitzar accions de formació del
professorat en relació amb la informació i
l’orientació professional.

f) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Elabora instruments adreçats a gesti-

onar el pla anual d’activitats.
b) Coordina i dinamitza les actuacions

dels grups de treball territorials.
c) Participa en les activitats dels grups de

treball territorials.
d) Coordina la participació d’administra-

cions locals i organitzacions empresarials en
les accions del Pla Anual d’Informació de la
formació professional.

e) Proposa i supervisa la preparació de
materials específics de divulgació.

f) Proposa i supervisa la ruta i les activi-
tats del Bus de les Professions.

g) Col·labora en l’àmbit d’informació i ori-
entació del Consell Català de Formació Pro-
fessional.

h) Participa en programes internacionals
d’orientació professional.

i) Col·labora amb les universitats per a la
preparació de formació específica adreça-
da a l’alumnat.

j) Proposa i participa en les accions de
formació del professorat en temes d’infor-
mació i orientació professional.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de l’ordenació del sistema

educatiu.
Coneixement de la normativa de forma-

ció professional.
Coneixements dels materials i dels recur-

sos per a la informació i orientació profes-
sional.

Codi del lloc de treball: FPSV-263

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Servei de Suport a la Gestió
dels Centres de Formació Professional i En-
senyaments Esportius.
Unitat directiva: Direcció General de Forma-
ció Professional i Educació Permanent.



2035

Núm. 1091

Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 27.
Complement específic: 29.705,16 euros.
Jornada/horari: dedicació especial.
Tipus de lloc: comandament.

—2 Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns cossos d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior d’ad-
ministració/escala superior d’administració
general; docents A.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Organitzar i gestionar la formació profes-

sional específica i els ensenyaments espor-
tius des dels diferents àmbits, i organitzar
les proves externes a la formació presencial
i col·laborar en matèria d’innovació relacio-
nada amb l’organització i funcionament dels
centres docents, d’acord amb la normativa
vigent i les directrius del superior jeràrquic,
per tal de donar resposta a les necessitats
de l’entorn productiu.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Elaborar propostes relacionades amb

la gestió de convenis amb centres, univer-
sitats, altres administracions, organismes,
entitats i empreses.

b) Col·laborar en la definició dels criteris
per a l’assignació de despeses de funcio-
nament dels centres.

c) Col·laborar en l’organització, la gestió
i l’avaluació de les proves d’accés dels ci-
cles formatius del règim general i els ense-
nyaments de règim especial d’esports.

d) Col·laborar en l’organització, la gestió
i l’avaluació de les proves per a l’obtenció
de titulacions de formació professional.

e) Col·laborar en la definició de criteris en
l’assignació dels concerts educatius dels
centres de formació professional.

f) Proposar criteris per planificar l’actua-
lització anual de l’oferta dels cicles forma-
tius i la provisió dels equipaments.

g) Analitzar i fer propostes en matèria de
convalidacions, exempcions, concordances,
reclamacions i equivalències dels estudis re-
alitzats per l’alumnat.

h) Gestionar i fer el seguiment de les ac-
tuacions dels programes compartits amb el
Departament de Treball i Indústria relacio-
nats amb la formació professional ocupaci-
onal i de capacitació professional.

i) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Elabora convenis de col·laboració amb

institucions diverses pel foment dels ense-
nyaments professionals i esportius.

b) Promou contactes amb els diferents
sectors empresarials per interrelacionar el
món de la formació i la producció.

c) Elabora pressupostos per a l’assigna-
ció de recursos pels centres.

d) Participa en l’organització i la gestió
de les diferents proves d’accés i cursos de

preparació als cicles formatius de formació
professional i d’ensenyaments esportius.

e) Participa en l’organització i la gestió de
les proves d’obtenció dels títols de forma-
ció professional.

f) Elabora estudis i criteris relacionats
amb la planificació de l’oferta formativa.

g) Coordina i desplega projectes d’inno-
vació relacionats amb l’organització i gestió
dels centres educatius de formació profes-
sional.

h) Proposa convalidacions, exempcions,
reconeixements, reclamacions i equivalèn-
cies d’estudis de formació professional i en-
senyaments esportius.

i) Organitza i segueix actuacions de for-
mació professional per a l’ocupació, com-
partides amb el Servei d’Ocupació de
Catalunya, que es realitzen en els centres
educatius.

j) Col·labora en l’elaboració de la norma-
tiva relacionada amb la formació professio-
nal i els ensenyaments esportius.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixements en normativa de formació

professional i els ensenyaments esportius.
Coneixements de l’ordenació del sistema

educatiu.
Coneixement de la organització i la ges-

tió dels centres de formació professional.

Codi del lloc de treball: FPSV-264

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Servei de Programes Interna-
cionals de Formació Professional.
Unitat directiva: Direcció General de Forma-
ció Professional i Educació Permanent.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 26.
Complement específic: 27.803,40 euros.
Jornada/horari: dedicació especial.
Tipus de lloc: comandament.

—2 Requisits de participació

Grups: A/B.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns cossos d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior d’ad-
ministració/escala superior d’administració
general; cos de gestió d’administració/es-
cala de gestió d’administració general; do-
cents A i B.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Dissenyar, gestionar i avaluar projectes de

cooperació transnacionals en el marc dels
programes i iniciatives de la Comissió Euro-
pea i/o altres organismes internacionals,
d’acord amb la normativa vigent i les direc-
trius del Departament, per tal de donar res-
posta a les necessitats d’innovació i millora
de la formació professional inicial en l’àmbit
internacional.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Desenvolupar i gestionar projectes de

cooperació transnacional realitzats en el marc
dels programes i iniciatives de la Comissió
Europea o altres organismes internacionals.

b) Gestionar i fer el seguiment de les ac-
tivitats de cooperació en matèria de forma-
ció professional realitzades amb administra-
cions nacionals i regionals.

c) Proposar les condicions de la convo-
catòria pública d’ajuts per a la realització
d’estades i/o intercanvis en empreses o
entitats d’altres països.

d) Organitzar i fer el seguiment de les ac-
cions de mobilitat transnacional d’estudiants
i professors de formació professional.

e) Dissenyar instruments i materials ade-
quats a l’organització i realització de projec-
tes transnacionals de formació professional.

f) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Analitza les propostes de cooperació

internacional en el marc de la formació pro-
fessional de la Direcció General.

b) Proposa l’establiment de marcs de
col·laboració amb administracions d’altres
països i/o regions europees per l’adequa-
ció de les accions formatives en projectes
comuns.

c) Elabora instruments de planificació, se-
guiment i avaluació de projectes europeus
de mobilitat.

d) Elabora i du a terme projectes euro-
peus específics de cooperació transnacio-
nal.

e) Gestiona la tramitació dels documents
europeus d’informació i certificació d’esta-
des formatives a d’altres països (EURO-
PASS).

f) Elabora informes referents als projec-
tes europeus que es porten a terme a la
Direcció General de Formació Professional
i Educació Permanent.

g) Elabora les memòries d’activitats i de
justificació econòmica dels projectes inter-
nacionals en els que participa la Direcció
General de Formació Professional i Educa-
ció Permanent.

h) Assessora i informa als centres do-
cents, als professors i als alumnes dels trà-
mits i accions a seguir per poder participar
i sol·licitar projectes de cooperació trans-
nacional.

i) Elabora i tramita la convocatòria públi-
ca d’ajuts a grups d’alumnes de centres de
secundària per a la realització d’estades a
l’estranger.

j) Gestiona les memòries, certificacions i
justificacions dels ajuts concedits als cen-
tres de secundaria per a la realització de
pràctiques a l’estranger.

k) Gestiona el pressupost de les partides
corresponents a mobilitat i actuacions con-
juntes amb la Unió Europea.

l) Programa i coordina seminaris i jorna-
des de difusió de les accions de coopera-
ció transnacionals de la Direcció General de
Formació Professional i Educació Permanent
i gestiona la participació d’altres adminis-
tracions públiques en aquestes trobades
professionals.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement sobre les polítiques comu-



Full de disposicions i actes administratius

2036

nitàries en matèria de formació professio-
nal.

Coneixement sobre les institucions inter-
nacionals, especialment les d’àmbit euro-
peu.

Coneixement dels sistemes educatius i les
famílies professionals de la formació profes-
sional dels països de la Unió Europea.

Coneixements específics dels diversos
programes europeus d’educació i formació
professional.

Coneixement alt dels idiomes anglès, fran-
cès i italià.

Coneixement mitjà de l’idioma alemany.

Codi del lloc de treball: FPSV-265

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Servei de Gestió Econòmica
Administrativa.
Unitat directiva: Direcció General de Forma-
ció Professional i Educació Permanent.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 26.
Complement específic: 22.718,40 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: comandament.

—2 Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: superior d’admi-
nistració/escala superior d’administració ge-
neral.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Coordinar l’activitat econòmica i la gestió

del personal adscrit a la Direcció General de
Formació Professional i Educació Perma-
nent, d’acord amb les instruccions del su-
perior jeràrquic i la normativa vigent, per tal
de donar suport a la unitat en aquests
àmbits d’actuació i als diferents òrgans que
en depenen.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Coordinar l’activitat econòmica de la

Direcció General i assessorar al/a la direc-
tor/a general en la seva supervisió.

b) Programar i coordinar l’elaboració de
la proposta de l’avantprojecte de pressupost
de la Direcció General, a partir de la pro-
posta de les diferents unitats.

c) Fer el seguiment de la comptabilitat
pressupostària i de la confecció i el tràmit
dels documents comptables corresponents.

d) Elaborar, tramitar i fer el seguiment dels
documents relacionats amb la gestió de
convenis i acords amb institucions i empre-
ses promoguts per la Direcció General.

e) Gestionar les certificacions i justifica-
cions econòmiques de programes executats
amb fons europeus i d’altres departaments
de la Generalitat.

f) Gestionar les dietes i indemnitzacions
relacionades amb les diferents actuacions
portades a terme per les unitats de la Di-
recció General.

g) Elaborar, tramitar i fer el seguiment dels

documents relacionats amb la contractació
dels serveis promoguts des de les unitats
de la Direcció General.

h) Controlar i supervisar el assumptes re-
latius a la gestió de personal de la Direcció
General.

i) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Assessora i informa quant als tràmits

econòmics i administratius que han de re-
alitzar les unitats de la Direcció General.

b) Recull la informació necessària per a
l’elaboració de l’avantprojecte de pressu-
post i en prepara la resposta.

c) Fa el seguiment comptable de les des-
peses i n’elabora els documents correspo-
nents.

d) Supervisa les modificacions de crèdit.
f) Elabora informes econòmics en relació

al pressupost gestionat per la Direcció Ge-
neral.

g) Gestiona les certificacions i justificaci-
ons de programes executats amb fons eu-
ropeus.

h) Gestiona les dietes i indemnitzacions
per comissions de servei del personal ads-
crit a la Direcció General.

e) Elabora i tramita documents relacio-
nats amb l’establiment dels convenis que
signen la Direcció General i el Departament
en la matèria.

i) Elabora i tramita documents relacionats
amb les contractacions en què la Direcció
General n’és part.

j) Supervisa i fa el seguiment d’assump-
tes relatius a la gestió de personal.

k) Elabora informes relatius a les incidèn-
cies del personal adscrit a la Direcció Ge-
neral.

l) Analitza l’acompliment dels diferents
programes que porta a terme la Direcció Ge-
neral.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixements en gestió econòmica i

comptable.
Coneixements de gestió de personal.
Coneixements de contractació adminis-

trativa i procediment administratiu.

Codi del lloc de treball: FPSV-266

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Servei de Gestió de la Forma-
ció de Persones Adultes.
Unitat directiva: Direcció General de Forma-
ció Professional i Educació Permanent.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 26.
Complement específic: 27.803,40 euros.
Jornada/horari: dedicació especial.
Tipus de lloc: comandament.

—2 Requisits de participació

Grups: A/B.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns cossos d’administració especial.

Especificació de cossos: cos superior d’ad-
ministració/escala superior d’administració
general; cos de gestió d’administració/es-
cala de gestió d’administració general; do-
cents A i B.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Planificar, gestionar i coordinar l’activitat

educativa dels centres i aules de formació
de persones adultes, d’acord amb les di-
rectrius del superior jeràrquic i en el marc
de la normativa vigent en la matèria, per tal
de garantir una oferta de qualitat del siste-
ma públic i privat de la formació de perso-
nes adultes adequada a les necessitats
educatives d’aquest col·lectiu.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Gestionar la qualitat de l’oferta de la

formació de persones adultes, adequant-la
a les necessitats específiques dels diversos
col·lectius en cada un dels territoris.

b) Elaborar i proposar els criteris per a
l’assignació del professorat, tot atenent les
característiques específiques de la forma-
ció dels col·lectius de persones adultes.

c) Proposar l’establiment de marcs de
col·laboració amb entitats diverses que con-
tribueixin a millorar la qualitat i l’adequació
de la formació de persones adultes.

d) Proposar la creació, modificació i su-
pressió de centres i aules de formació de
persones adultes, i informar les sol·licituds
d’obertura de centres privats.

e) Proposar l’assignació de mitjans, re-
cursos materials i funcionals específics als
centres de formació de persones adultes.

f) Proposar i tramitar els processos d’as-
signació de subvencions a entitats en l’àmbit
estricte de la formació de persones adultes.

g) Coordinar i gestionar les activitats i els
serveis de formació de persones adultes, en
les diverses modalitats, a nivell territorial.

h) Coordinar la col·laboració amb els
equips directius dels centres de formació de
persones adultes.

i) Gestionar la preparació i realització de
les proves específiques de formació de
persones adultes tot garantint l’accés dels
diversos col·lectius i la qualitat dels proces-
sos.

j) Col·laborar en la supervisió de la ges-
tió acadèmica dels centres i aules de for-
mació de persones adultes.

k) Elaborar propostes de normativa es-
pecífica en matèria de formació de perso-
nes adultes.

l) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Gestiona la qualitat de l’oferta de la for-

mació de persones adultes.
b) Adequa l’oferta a les necessitats es-

pecífiques dels diversos col·lectius de per-
sones adultes en cada un dels territoris.

c) Determina els requeriments i els crite-
ris per a l’assignació del personal docent,
tot atenent a les característiques específi-
ques de la formació dels col·lectius de per-
sones adultes.

d) Proposa el perfil del personal docent
de formació de persones adultes.

e) Proposa la plantilla tipus de formació
de persones adultes.
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f) Proposa l’establiment de marcs de
col·laboració amb entitats diverses.

g) Proposa convenis de col·laboració, i
tramita la documentació relacionada amb els
convenis signats.

h) Gestiona la creació, modificació i su-
pressió de centres i aules de formació de
persones adultes de titularitat del Departa-
ment.

i) Proposa i gestiona l’assignació de re-
cursos materials dels centres i aules de for-
mació de persones adultes del Departa-
ment.

j) Gestiona les activitats dels equips di-
rectius donant pautes d’actuació.

k) Coordina la col·laboració amb els
equips directius dels centres i aules de for-
mació de persones adultes del Departa-
ment.

l) Coordina la incorporació de les noves
tecnologies per a la gestió acadèmica i la
gestió econòmica dels centres i aules amb
les actuacions del Departament.

m) Col·labora en la supervisió de la ges-
tió acadèmica dels centres i aules, i en la
incorporació a les noves tecnologies.

n) Gestiona l’autorització dels centres de
titularitat municipal i privada.

o) Proposa i gestiona l’assignació de des-
peses de funcionament dels centres i aules
de formació de persones adultes.

p)Proposa la convocatòria de subvenci-
ons amb entitats privades de caire no lu-
cratiu.

q) Gestiona la convocatòria de subven-
cions i en tramita la documentació relacio-
nada.

r) Gestiona les activitats i els serveis de
formació de persones adultes, en les diver-
ses modalitats, a nivell territorial.

s) Proposa la incorporació de noves ac-
tivitats i modalitats en funció de les neces-
sitats dels col·lectius.

t) Gestiona la convocatòria de proves es-
pecífiques.

u) Tramita la documentació administrati-
va de les proves específiques.

v) Elabora propostes de normativa espe-
cífica de formació de persones adultes.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de l’organització i la gestió

dels centres de formació de persones adul-
tes.

Coneixements en normativa específica de
formació de persones adultes.

Codi del lloc de treball: FPSC-267

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Secció d’Atenció a l’Alumnat
de Formació Professional i d’Ensenyaments
Esportius.
Unitat directiva: Direcció General de Forma-
ció Professional i Educació Permanent.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 24.
Complement específic: 12.348,24 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: comandament.

—2 Requisits de participació

Grups: A/B.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns cossos d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior d’ad-
ministració/escala superior d’administració
general; cos de gestió d’administració/es-
cala de gestió d’administració general; do-
cents A i B.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Gestionar les proves d’accés de formació

professional i ensenyaments esportius i les
proves d’obtenció de les titulacions de forma-
ció professional, d’acord amb la normativa
vigent i les directrius del superior jeràrquic, per
tal de poder facilitar l’accés a la formació pro-
fessional de les persones que no disposen
dels requisits acadèmics necessaris.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Gestionar les proves d’accés dels ci-

cles formatius del règim general.
b) Gestionar les proves d’accés als en-

senyaments de règim especial d’esports.
c) Gestionar les proves per a l’obtenció

de titulacions de formació professional.
d) Gestionar les convalidacions, exemp-

cions, concordances, reclamacions i equi-
valències dels estudis realitzats per l’alum-
nat.

e) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Col·labora en el disseny de les convo-

catòries de les proves d’accés als cicles for-
matius generals.

b) Col·labora en el disseny de les convo-
catòries de les proves d’accés als ensenya-
ments esportius.

c) Col·labora en el disseny de les convo-
catòries de les proves per a l’obtenció de
titulacions.

d) Col·labora en l’establiment d’instruc-
cions relacionades amb l’organització de les
proves.

e) Recull i aporta la informació necessà-
ria per a crear les aplicacions informàtiques
que s’utilitzen per organitzar, desenvolupar
i avaluar les proves.

f) Elabora criteris per a la difusió i la in-
formació de les proves entre les persones
interessades, els centres i els punts d’infor-
mació i orientació.

g) Elabora propostes econòmiques rela-
cionades amb l’organització de les proves.

h) Gestiona i resol les incidències que
comporta la realització de proves com ara
exempcions i reclamacions.

i) Preveu i gestiona les necessitats dels
tribunals i les indemnitzacions dels seus
membres.

j) Gestiona i proposa convalidacions d’es-
tudis de formació professional i ensenya-
ments esportius.

k) Estudia sol·licituds de necessitats edu-
catives específiques, relacionades amb les
proves, i proposa la seva resolució.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixements de la normativa de la for-

mació professional i els ensenyaments es-
portius.

Coneixement de la normativa de proce-
diment administratiu.

Codi del lloc de treball: FPSG-268

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: responsable d’innovació edu-
cativa de persones adultes.
Unitat directiva: Direcció General de Forma-
ció Professional i Educació Permanent.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 26.
Complement específic: 22.718,40 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: singular.

—2 Requisits de participació

Grups: A/B.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns cossos d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior d’ad-
ministració/escala superior d’administració
general; cos de gestió d’administració/es-
cala de gestió d’administració general; do-
cents A i B.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Dissenyar els instruments i les estratègi-

es que han de comportar els processos d’in-
novació i de formació del professorat de per-
sones adultes, per tal de millorar l’eficiència
i l’eficàcia del sistema educatiu i d’aprenen-
tatge permanent d’aquest col·lectiu, d’acord
amb les instruccions del superior jeràrquic
i en el marc de la normativa vigent en la
matèria.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Dissenyar els processos d’innovació en

l’acció i millora continua de la qualitat edu-
cativa de la formació bàsica de les perso-
nes adultes que promogui el Departament
d’Educació.

b) Gestionar amb eficiència i eficàcia els
plans, programes i accions de formació con-
tinua de la Subdirecció General destinats al
professorat dels centres i aules de formació
de persones adultes.

c) Impulsar la creació i realitzar la gestió
de l’activitat d’una xarxa d’experts que as-
sessorin el professorat que forma persones
adultes.

d) Qualsevol altra funció que li sigui en-
comanda pel/per la director/a general.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Formula i gestiona en els centres i aules

l’experimentació sistemàtica d’innovacions
en tecnologia educativa: metodologies, mo-
dalitats, estratègies, instruments, platafor-
mes i materials didàctics.

b) Promou i gestiona l’experimentació de
noves estratègies d’ensenyament i aprenen-
tatge basades en les noves tecnologies de
la informació i la comunicació.

c) Formula i gestiona les innovacions en
tecnologies de la informació i la comunica-
ció per tal d’impulsar estratègies i metodo-
logies d’autoformació i de processos d’apre-
nentatge individualitzats.
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d) Desenvolupa un inventari de bones pràc-
tiques en matèria de formació bàsica de per-
sones adultes com instrument per la genera-
lització d’innovacions i de millora de la qualitat.

e) Gestiona amb eficiència i eficàcia els
plans, programes i accions de formació con-
tinuada destinades específicament al pro-
fessorat de persones adultes.

f) Col·labora de forma singular en la pre-
paració de les accions de formació conti-
nuada destinades al professorat de perso-
nes adultes.

g) Divulga entre els docents les innova-
cions en matèria de tecnologia educativa:
metodologies, modalitats, estratègies, ins-
truments, plataformes i materials didàctics.

h) Col·labora de forma singular en l’ava-
luació de les accions de formació continu-
ada del professorat de persones adultes.

i) Impulsa i coordina una xarxa d’experts
en formació bàsica de persones adultes
disposats a assessorar a la resta de docents
en els processos d’innovació en l’acció.

j) Supervisa l’activitat de les xarxes de
qualitat i d’innovació educativa del profes-
sorat de formació de persones adultes.

k) Aplica les estratègies i metodologies
de gestió del coneixement en xarxa ade-
quant-les a les característiques del profes-
sorat i els experts de formació de persones
adultes.

l) Estableix sinergies amb d’altres unitats
en matèria d’innovació educativa i formació
continua del professorat.

m) Es responsabilitza del desenvolupa-
ment d’una mediateca especialitzada en la
formació de les persones adultes.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de la formació de persones

adultes en l’àmbit curricular i d’oferta for-
mativa.

Coneixement de les noves tecnologies per
a la gestió de planificació, seguiment i ava-
luació de la innovació educativa i formació
del professorat de persones adultes.

Coneixement de la gestió de la formació
a distància i de l’autoaprenentatge a la for-
mació de persones adultes.

Codi del lloc de treball: FPSG-269

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: responsable de l’àrea de qua-
lificacions.
Unitat directiva: Direcció General de Forma-
ció Professional i Educació Permanent.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 176/2003, de 8 de
juliol, de creació de l’Institut Català de les
Qualificacions Professionals, publicat al
DOGC núm. 3935, de 29.7.2003.
Nivell: 26.
Complement específic: 22.718,40 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: singular.
Formació específica: experiència en temes
de formació; tècnic/a en qualificacions pro-
fessionals; coneixements i/o experiència en
avaluació de la qualitat de serveis.

—2 Requisits de participació
Grups: A/B.

Mobilitat: Administració de la Generalitat
de Catalunya.

Col·lectiu de cossos: administració gene-
ral i alguns cossos d’administració especial.

Especificació de cossos: cos superior
d’administració/escala superior d’adminis-
tració general; cos de gestió d’administra-
ció/escala de gestió d’administració gene-
ral; docents A i B.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Dirigir l’elaboració i l’actualització de l’es-

tudi del catàleg de qualificacions i compe-
tències professionals, i dissenyar l’establi-
ment dels procediments per a la seva
obtenció, d’acord amb les instruccions del
superior jeràrquic i la normativa vigent, per
tal d’adequar l’oferta formativa de les per-
sones que no posseeixen titulació a les ne-
cessitats de l’entorn socioeconòmic actual.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Dirigir estudis de prospectiva sobre ca-

racterístiques de les professions i ocupaci-
ons emergents i l’evolució de les existents.

b) Identificar, sectorialment i per nivells de
qualificació, les competències professionals
en l’àmbit de Catalunya, amb correspondèn-
cia estatal i europea.

c) Elaborar i actualitzar el catàleg de qua-
lificacions professionals a Catalunya.

d) Establir els procediments per a l’ob-
tenció de les qualificacions professionals i
llur relació amb els títols i els certificats de
professionalitat.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Dissenya el procés d’actualització dels

instruments metodològics.
b) Dissenya els estudis de prospectiva re-

latius a l’evolució i les tendències actuals de
l’entorn socioeconòmic.

c) Avalua els resultats i la repercussió dels
estudis de prospectiva en les qualificacions
i competències professionals.

d) Elabora metodologies per incorporar
els resultats dels canvis observats en l’ela-
boració i actualització del catàleg de quali-
ficacions.

e) Constitueix i coordina l’activitat de les
comissions tècniques sectorials per a l’ela-
boració i actualització del catàleg de quali-
ficacions.

f) Planifica les funcions de les comissions
tècniques sectorials per a l’elaboració i ac-
tualització de les competències i qualifica-
cions professionals.

g) Estableix procediments per a l’obten-
ció de les qualificacions professionals.

h) Defineix les relacions entre les qualifi-
cacions i competències professionals i els
títols i certificats de professionalitat.

i) Desenvolupa i coordina la transferèn-
cia d’informació cap a l’Àrea de formació,
relatiu a les unitats de competència, per tal
que elabori el catàleg modular integrat de la
formació professional.

j) Desenvolupa i coordina la transferèn-
cia d’informació cap a l’Àrea d’acreditació
de la competència, per tal de donar suport
al sistema de reconeixement, acreditació i
certificació de la competència.

—4 Altres característiques
Altres coneixements:

Coneixement de l’ordenació de la forma-
ció professional.

Coneixements d’eines per a la gestió de
projectes.

Coneixements d’idiomes estrangers, pre-
ferentment francès i anglès, nivell intermig.

Coneixements de formació ocupacional i
ofimàtica.

Coneixements de formació en vies tele-
màtiques o amb incorporació de TICS.

Codi del lloc de treball: FPSG-270

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: responsable de l’àrea de for-
mació.
Unitat directiva: Direcció General de Forma-
ció Professional i Educació Permanent.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 176/2003, de 8 de
juliol, de creació de l’Institut Català de les
Qualif icacions Professionals publicat al
DOGC núm. 3935, de 29.7.2003.
Nivell: 26.
Complement específic: 22.718,40 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: singular.
Formació específica: coneixements i/o ex-
periència en planificació i avaluació de for-
mació; experiència en temes de formació.

—2 Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns cossos d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior d’ad-
ministració/escala superior d’administració
general; docents A.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Dirigir l’elaboració i l’actualització del Ca-

tàleg Modular Integrat de Formació Profes-
sional, d’acord amb el catàleg de les qua-
lificacions i competències professionals, per
tal que siguin desenvolupats els currículums
del sistema integrat de la formació profes-
sional, el catàleg de títols i certificats de
professionalitat, i l’avaluació de la compe-
tència en el marc de la normativa vigent i
les directrius del superior jeràrquic.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Elaborar i actualitzar el Catàleg Modu-

lar Integrat de Formació Professional.
b) Establir els procediments per transfe-

rir la informació del Catàleg Modular Inte-
grat de Formació Professional cap als catà-
legs de títols i certificats de professionalitat.

c) Elaborar les especificacions d’avalua-
ció de les competències i capacitats.

d) Realitzar l’anàlisi i la proposta de con-
validacions i correspondències entre la for-
mació professional específica, l’ocupacional,
la contínua i l’experiència laboral.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Estableix la definició de metodologies

per a la elaboració del Catàleg Modular In-
tegrat de Formació Professional.

b) Planifica l’activitat general dels grups
de treball per a l’elaboració i actualització
del Catàleg Modular Integrat de Formació
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Professional i de les especificacions d’ava-
luació de la competència.

c) Coordina els grups de treball per a
l’elaboració i actualització del contingut del
Catàleg Modular Integrat de Formació Pro-
fessional.

d) Estableix la definició de metodologi-
es per a l’elaboració de les especificaci-
ons d’avaluació de la competència profes-
sional.

e) Coordina les tasques d’elaboració de
les especificacions d’avaluació i les compe-
tències i capacitats.

f) Elabora i coordina els circuits per a la
transferència d’informació del Catàleg Mo-
dular Integrat de Formació Professional cap
els títols i certificats de professionalitat.

g) Proposa l’establiment de les convali-
dacions i les correspondències entre la for-
mació específica, l’ocupacional i la contínua.

—4 Altres característiques
Altres coneixements:
Coneixement de l’ordenació de la forma-

ció professional.
Coneixement del disseny de competèn-

cies i qualificacions professionals.
Coneixement del disseny curricular de la

formació professional.
Coneixement de l’elaboració i concreció

de currículums de la formació professional.

Codi del lloc de treball: FPSG-271

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: responsable de l’àrea d’acre-
ditació de la competència.
Unitat directiva: Direcció General de Forma-
ció Professional i Educació Permanent.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 176/2003, de 8 de
juliol, de creació de l’Institut Català de les
Qualificacions Professionals, publicat al
DOGC núm. 3935, de 29.7.2003.
Nivell: 26.
Complement específic: 22.718,40 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: singular.

Formació específica: coneixements i/o ex-
periència en planificació i avaluació de for-
mació; coneixements i/o experiència en
maneig de bases de dades; coneixements
i/o experiència en planificació i/o gestió de
l’ocupació; coneixements i/o experiència en
avaluació de la qualitat de serveis.

—2 Requisits de participació
Grups: A/B.
Mobilitat: Administració de la Generalitat

de Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració gene-

ral i alguns cossos d’administració especi-
al.

Especificació de cossos: cos superior
d’administració/escala superior d’adminis-
tració general; cos de gestió d’administra-
ció/escala de gestió d’administració gene-
ral; docents A i B.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Elaborar i coordinar l’aplicació del proce-

diment general d’acreditació de la compe-
tència professional de les persones en edat
laboral que necessiten acreditar la compe-

tència professional que han obtingut mitjan-
çant l’experiència professional, per tal
d’adequar l’oferta formativa i professional
d’aquestes persones a la demanda de l’en-
torn socioeconòmic, d’acord amb la norma-
tiva vigent i les directrius del superior jeràr-
quic.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Definir i desenvolupar el procediment

general per a l’avaluació de la competència
professional en funció del procés integrat
d’informació i orientació professional.

b) Homologar i autoritzar els centres, en-
titats i institucions que puguin avaluar les
competències professionals.

c) Elaborar i registrar les certificacions de
les competències professionals.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Dissenya el procediment d’acreditació

de la competència professional.
b) Planifica les tasques de les comissi-

ons tècniques sectorials per a l’acreditació
de la competència.

c) Coordina el procediment general de re-
coneixement de la competència.

d) Coordina el procediment general
d’avaluació de la competència.

e) Coordina el procediment general de
certificació de la competència.

g) Coordina el procediment general de la
gestió de la qualitat de l’acreditació de la
competència professional.

f) Coordina el procediment general d’ho-
mologació i autorització dels centres, enti-
tats, i institucions avaluadores de les com-
petències.

g) Dissenya metodologies i instruments
per tal d’avaluar les competències professi-
onals.

—4 Altres característiques
Altres coneixements:
Coneixement de l’ordenació del sistema

educatiu.
Coneixement de la normativa de forma-

ció professional.
Coneixement de les eines informàtiques

de l’entorn de Windows.

Codi del lloc de treball: OESV-272

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Servei de Programació i Ava-
luació.
Unitat directiva: Direcció General d’Ordena-
ció i Innovació Educativa.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 26.
Complement específic: 27.803,40 euros.
Jornada/horari: dedicació especial.
Tipus de lloc: comandament.

—2 Requisits de participació
Grups: A/B
Mobilitat: Administració de la Generalitat

de Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració gene-

ral i alguns cossos d’administració especi-
al.

Especificació de cossos: cos superior
d’administració/escala superior d’adminis-

tració general; cos de gestió d’administra-
ció/escala de gestió d’administració gene-
ral; cos de titulació superior, pedagogs; cos
de titulació superior, psicòlegs; docents A i
B.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Dissenyar, organitzar i avaluar plans i pro-

grames de formació permanent del profes-
sorat no universitari d’acord amb el pla marc
de formació aprovat, per tal de donar res-
posta a les necessitats formatives que es
detectin, en el marc de la normativa vigent
en la matèria i les directrius del superior
jeràrquic.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Organitzar la detecció sistemàtica de

necessitats de formació en funció de la re-
alitat i dels canvis previstos en el sistema
educatiu.

b) Dissenyar plans i programes que do-
nin resposta a les necessitats de formació.

c) Integrar les activitats de formació en
la proposta del pla general plurianual de for-
mació permanent.

d) Dissenyar i aplicar els models d’avalu-
ació d’activitats de formació permanent en
funció dels objectius i les estratègies que
preveu el pla general.

e) Proposar actuacions i dur a terme el
seguiment i l’avaluació de les llicències re-
tribuïdes i d’actuacions en matèria de re-
cerca educativa.

f) Programar, executar i avaluar els pro-
grames de formació en matèria de preven-
ció de riscos laborals del personal docent.

g) Planificar, coordinar i assignar recur-
sos al Centre de Documentació i Experimen-
tació en Ciències i Tecnologia per millorar
l’ensenyament i la formació del professorat
en aquest àmbit en qualsevol nivell educa-
tiu no universitari.

h) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Elabora les concrecions per a la de-

tecció sistemàtica de necessitats de forma-
ció.

b) Dissenya, executa i avalua plans i pro-
grames de formació d’acord amb les neces-
sitats detectades.

c) Elabora una proposta anual de progra-
mes i activitats de formació d’acord amb el
pla marc de formació, amb la corresponent
proposta econòmica.

d) Formula propostes de normativa per
a la concessió de llicències d’estudi, per a
les subvencions a moviments de renovació
pedagògica i associacions professionals
d’ensenyants, per a les beques de forma-
ció en llengües estrangeres i per al reconei-
xement d’activitats formatives a institucions
que organitzen formació.

e) Es coordina amb altres serveis del De-
partament per a una actuació conjunta i co-
herent en formació permanent del profes-
sorat.

f) Estableix criteris per a mantenir i opti-
mitzar les eines telemàtiques de gestió de
la formació permanent.

g) Planifica i avalua les tasques del Cen-
tre de Documentació i Experimentació en
Ciències i Tecnologia.
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h) Elabora informes i resums sobre els re-
sultats de la planificació i de la realització
de la formació.

i) Estableix criteris d’avaluació dels pro-
grames de formació.

j) Estableix relacions amb diferents insti-
tucions de formació externes al Departa-
ment.

—4 Altres característiques
Altres coneixements:
Coneixements de l’ordenació general del

sistema educatiu.
Coneixements de gestió i metodologia de

la formació permanent.

Codi del lloc de treball: OESV-273

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Servei de Programes d’Inno-
vació Educativa.
Unitat directiva: Direcció General d’Ordena-
ció i Innovació Educativa.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 26.
Complement específic: 27.803,40 euros.
Jornada/horari: dedicació especial.
Tipus de lloc: comandament.

—2 Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns cossos d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior d’ad-
ministració/escala superior d’administració
general; docents A.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Impulsar i coordinar la implementació

d’experiències d’innovació en l’activitat edu-
cativa, d’acord amb les directrius del De-
partament, amb la finalitat de contribuir a la
millora de la pràctica educativa.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Dissenyar i impulsar programes que

contribueixin al desenvolupament del currí-
culum, especialment dels aspectes que te-
nen un caràcter més transversal.

b) Proposar estratègies per a la difusió
de programes i per la seva implementació
en els centres docents.

c) Elaborar i fomentar la realització de ma-
terials didàctics que orientin el desenvolu-
pament dels programes.

d) Informar i orientar, si escau, sobre pro-
grames que es desenvolupin en centres
docents.

e) Elaborar propostes i criteris per a la for-
mació del professorat en relació amb els
programes que es desenvolupen.

f) Coordinar el seguiment dels programes
d’innovació educativa.

g) Controlar i fer el seguiment de les ac-
tuacions del Programa d’Educació per a la
Salut a l’Escola, d’acord amb el que s’es-
tableix al Decret 79/1990, de 20 de març,
d’aprovació i aplicació d’aquest programa.

h) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Elabora les directrius pel disseny i la

planificació dels programes.
b) Disposa i analitza informació qualitati-

va i quantitativa en relació amb el desenvo-
lupament dels programes.

c) Assessora estratègies per a la difusió
i implementació dels programes.

d) Valora i promou el desenvolupament
dels programes.

e) Estableix criteris i orientacions per a
l’elaboració de materials didàctics i la for-
mació del professorat.

f) Supervisa el disseny i els materials dels
programes.

g) Realitza contactes amb institucions i
entitats externes per a impulsar la seva
col·laboració i el desenvolupament dels pro-
grames.

h) Elabora projectes d’actuació per a l’as-
soliment dels objectius del servei.

i) Recull experiències d’Innovació dels
centres docents i coordina les actuacions a
dur a terme al respecte.

j) Elabora informes sobre el desenvolu-
pament dels programes i la seva incidència
a l’acció educativa.

—4 Altres característiques
Altres coneixements:
Coneixement de l’ordenació general del

sistema educatiu i del seu entorn social.
Coneixement dels continguts curriculars.
Coneixement de metodologies i estratè-

gies innovadores.

Codi del lloc de treball: OESV-274

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Servei de Recursos Pedagò-
gics.
Unitat directiva: Direcció General d’Ordena-
ció i Innovació Educativa.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 26.
Complement específic: 27.803,40 euros.
Jornada/horari: dedicació especial.
Tipus de lloc: comandament.

—2 Requisits de participació
Grups: A/B.
Mobilitat: Administració de la Generalitat

de Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració gene-

ral i alguns cossos d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior d’ad-

ministració/escala superior d’administració ge-
neral; cos de gestió d’administració/escala de
gestió d’administració general; cos de titula-
ció superior, pedagogs; cos de titulació su-
perior, psicòlegs; docents A i B.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Elaborar i dirigir les concrecions del pla

d’actuació dels Centres de Recursos Peda-
gògics (CRP) i dels Camps d’Aprenentatge
(CdA), d’acord amb els criteris i prioritats
establerts pel propi Departament i en el marc
normatiu vigent en la matèria, per tal de
donar una resposta adequada a les neces-
sitats del professorat i centres.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Definir les línies d’actuació, pautes de

funcionament i criteris d’avaluació de les xar-
xes de centres de recursos pedagògics i
dels camps d’aprenentatge com a serveis
educatius.

b) Elaborar propostes de normativa i cri-
teris generals d’actuació i d’assignació de
recursos per als centres de recursos peda-
gògics i els camps d’aprenentatge.

c) Fer el seguiment anual del pla d’actu-
ació dels centres de recursos pedagògics i
dels camps d’aprenentatge.

d) Impulsar el treball en xarxa entre els/les
professionals dels centres de recursos peda-
gògics, i entre els dels camps d’aprenentat-
ge, per a un millor servei als centres educa-
tius i equips docents, i fer-ne la concreció
anual.

e) Coordinar les actuacions dels centres
de recursos pedagògics en la dinamització
dels centres educatius, la facilitació de re-
cursos pedagògics, l’assessorament en
tecnologies de la informació i la comunica-
ció, el suport i l’assessorament per a la
implementació de la biblioteca escolar i al-
tres projectes d’innovació i la gestió de la
formació permanent per als centres educa-
tius i el professorat.

f) Coordinar les actuacions dels camps
d’aprenentatge per al desenvolupament de
les funcions específiques relacionades amb
l’educació ambiental i en relació amb el
patrimoni.

g) Fixar criteris per a l’avaluació de les
actuacions dels centres de recursos peda-
gògics i els camps d’aprenentatge tant per
part dels centres educatius i professorat,
com dels mateixos professionals dels ser-
veis educatius i altres instàncies.

h) Elaborar informes per a la millora con-
tínua de les actuacions dels centres de re-
cursos pedagògics i els camps d’aprenen-
tatge.

i) Formular propostes de formació perma-
nent per als professionals dels centres de
recursos pedagògics i dels camps d’apre-
nentatge.

j) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Elabora les concrecions anuals del pla

d’actuació dels CRP i dels CdA.
b) Formula propostes de normativa per

al funcionament dels CRP i CdA.
c) Estableix criteris per al seguiment de

les actuacions dels CRP i CdA.
d) Proposa criteris per a l’avaluació dels

CRPs, com a part dels serveis educatius in-
tegrats i dels CdA.

e) Elabora projectes per al treball en xar-
xa dels CRPs i CdA i els executa.

f) Es coordina amb altres serveis del De-
partament per a una actuació conjunta en
relació amb els serveis educatius.

g) Promou i organitza activitats de forma-
ció per als professionals dels CRPs i CdA.

h) Concreta el pressupost per al funcio-
nament i la formació dels CRP i CdA.

—4 Altres característiques
Altres coneixements:
Coneixements de l’estructura organitza-

tiva i funcional dels serveis educatius.
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Coneixement de la normativa referida a
serveis educatius.

Coneixement de l’ús de les Tecnologies
de la Informació i les Comunicacions (TIC)
en la gestió de recursos.

Codi del lloc de treball: OESV-275

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Servei d’Ensenyament del Ca-
talà.
Unitat directiva: Direcció General d’Ordena-
ció i Innovació Educativa.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 26.
Complement específic: 27.803,40 euros.
Jornada/horari: dedicació especial.
Tipus de lloc: comandament.

—2 Requisits de participació
Grups: A/B.
Mobilitat: Administració de la Generalitat

de Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració gene-

ral i alguns d’administració especial
Especificació de cossos: cos superior

d’administració/escala superior adminis-
trativa general; cos de gestió d’adminis-
tració/escala de gestió d’administració
general; docents A i B.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Dissenyar i impulsar circuits organitzatius

i didàctics d’acord amb les directrius d’in-
novació educativa del propi Departament,
per tal d’elaborar projectes lingüístics i la
seva aplicació en un marc plurilingüe.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Coordinar l’assessorament en matèria

d’ensenyament del català i en català.
b) Definir línies d’actuació, pautes de fun-

cionament i criteris d’avaluació dels/de les
professionals de suport als centres docents
en l’àmbit lingüístic.

c) Proposar i avaluar solucions organit-
zatives i didàctiques per a l’elaboració de
projectes lingüístics i la seva aplicació en un
marc plurilingüe.

d) Fer el seguiment de les experiències
d’innovació educativa referents a l’ensenya-
ment i ús de la llengua catalana, en un marc
de diversitat lingüística.

e) Realitzar estudis i investigacions sobre
l’aprenentatge de la llengua i la cultura ca-
talanes, d’acord amb criteris sociolingüís-
tics i en el marc dels procediments gene-
rals d’avaluació del sistema educatiu .

f) Impulsar l’elaboració, selecció i difusió
de recursos i materials didàctics per a l’en-
senyament del català i en català, i facilitar
orientacions per a la seva aplicació als cen-
tres docents.

g) Col·laborar en l’organització de cursos
de formació i jornades específiques en l’àm-
bit que li és propi, adreçats a la formació
del professorat i dels professionals de su-
port als centres docents.

h) Elaborar informes específics per a la
concreció d’actuacions i la priorització de
recursos humans, funcionals, materials i
econòmics.

i) Realitzar activitats i coordinar les acci-
ons que el Departament hagi acordat amb
les administracions educatives i entitats dels
territoris de l’àmbit lingüístic català.

j) Qualsevol altra funció que li sigui enco-
manada en relació amb les anteriors.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Elabora i fa el seguiment i supervisió

del Pla anual d’Acció del Servei.
b) Dirigeix i fa el seguiment dels estudis

i investigacions programades.
c) Segueix l’organització i procés d’edi-

ció de jornades, actes o conferències i de
llibres i altres materials i en supervisa la
realització.

d) Presideix les sessions de la Comissió
Tècnica Reguladora d’Ensenyament del
Català.

e) Prepara informes i documentació sol·-
licitats per la Direcció General i per la Con-
selleria.

f) Assisteix als actes que promou la tas-
ca de normalització lingüística arreu del
territori de Catalunya.

g) Dirigeix i supervisa els programes ge-
nerals del Servei.

h) Participa en col·loquis, congressos o
jornades relacionades amb l’ensenyament
de llengües a l’Estat i a l’estranger.

i) Participa en comissions interdeparta-
mentals per a tractar d’afers relacionats amb
la llengua.

j) Representa al secretari general del De-
partament en la comissió de Secretaries
Generals per a la normalització lingüística
del català.

—4 Altres característiques
Altres coneixements:
Coneixement de l’ordenació general del

sistema educatiu.
Coneixements de sociolingüística.
Coneixements de pedagogia dels usos

lingüístics.
Coneixements de didàctica de la llengua.
Coneixements d’elaboració i avaluació de

projectes lingüístics.
Coneixements de la normativa lingüística

en l’ensenyament no universitari.
Coneixements de formació i d’assesso-

rament del professorat en llengua.

Codi del lloc de treball: OESV-276

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Servei d’Interculturalitat i Co-
hesió Social.
Unitat directiva: Direcció General d’Ordena-
ció i Innovació Educativa.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 26.
Complement específic: 27.803,40 euros.
Jornada/horari: dedicació especial.
Tipus de lloc: comandament.

—2 Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns cossos d’administració especial.

Especificació de cossos: cos superior d’ad-
ministració/escala superior d’administració
general; docents A.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Coordinar les actuacions adreçades a garantir

l’equitat i crear les condicions que facin possi-
ble la igualtat d’oportunitats i el promoure el
respecte a la diversitat cultural en el marc de la
nostra realitat, per tal d’aconseguir una bona
atenció educativa de l’alumnat nouvingut o amb
risc d’exclusió social, d’acord amb les directrius
del superior jeràrquic i en el marc de la norma-
tiva vigent en la matèria.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Coordinar l’assessorament en matèria

d’educació intercultural i cohesió social.
b) Definir línies d’actuació, pautes de fun-

cionament i criteris d’avaluació dels profes-
sionals de suport als centres docents en
l’àmbit de l’educació intercultural i la cohe-
sió social.

c) Proposar i avaluar solucions organit-
zatives i didàctiques per a l’elaboració i
aplicació de plans d’acollida i integració
escolar.

d) Fer el seguiment de les experiències
d’innovació educativa referents a l’educa-
ció intercultural i la cohesió social.

e) Elaborar propostes, criteris i orienta-
cions per aconseguir una bona atenció edu-
cativa de l’alumnat nouvingut o amb risc
d’exclusió social, tant pel que fa a l’acolli-
ment com a la tutoria, el seguiment i la
promoció escolar.

f) Impulsar l’elaboració, selecció i difusió
de recursos i materials didàctics, i facilitar
orientacions per a la seva aplicació als cen-
tres docents.

g) Col·laborar en l’organització de cursos
de formació i jornades específiques en l’àm-
bit que li és propi, adreçats a la formació
del professorat i dels/de les professionals
de suport als centres docents.

h) Elaborar criteris que facilitin el funcio-
nament de plans d’entorn escolar i altres ac-
tuacions transversals, i fomentar-ne la co-
ordinació.

i) Elaborar informes específics per a la
concreció d’actuacions i la priorització de
recursos humans, funcionals, materials i
econòmics.

j) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Elabora les concrecions anuals del pla

d’actuació en matèria d’educació intercul-
tural i cohesió social.

b) Disposa i analitza informació qualitati-
va i quantitativa en relació a l’alumnat nou-
vingut o amb risc d’exclusió social.

c) Promou i assessora estratègies d’in-
clusió social, principalment per evitar l’ab-
sentisme i qualsevol forma d’exclusió.

d) Valora i promou línies d’innovació i
d’investigació en l’acció.

e) Estableix criteris i orientacions en re-
lació a l’acolliment, la tutoria, el seguiment
i la promoció escolar de l’alumnat nouvin-
gut o amb risc de marginació social.

f) Elabora, selecciona i difon recursos i
materials didàctics en temes d’intercultura-
litat i cohesió social.
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g) Fomenta els Plans d’entorn.
h) Col·labora en l’organització de progra-

mes i d’activitats específiques de formació
de professorat en temes d’interculturalitat i
cohesió social.

i) Elabora projectes d’actuació per a l’as-
soliment dels objectius del servei.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de l’ordenació general del

sistema educatiu.
Coneixement sobre interculturalitat i com-

petència social.
Coneixements de pedagogia social.

Codi del lloc de treball: OESG-277

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Unitat d’Ensenyaments d’Arts
Plàstiques i Disseny.
Unitat directiva: Direcció General d’Ordena-
ció i Innovació Educativa.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 26.
Complement específic: 22.718,40 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: comandament

—2 Requisits de participació

Grups: A/B.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns cossos d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior d’ad-
ministració/escala superior d’administració
general; cos de gestió d’administració/es-
cala de gestió d’administració general; do-
cents A i B.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Dur a terme les actuacions necessàries

per al desenvolupament dels ensenyaments
d’arts plàstiques i disseny d’acord amb la
normativa vigent i les directrius del propi
Departament d’Educació, per tal de garan-
tir la seva total implantació i oferta.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Elaborar propostes en relació amb l’or-

ganització i el currículum dels ensenyaments
d’arts plàstiques i disseny.

b) Valorar l’adequació de titulacions per
impartir els ensenyaments d’arts plàstiques
i disseny.

c) Gestionar les convocatòries de les pro-
ves d’accés a aquests ensenyaments.

d) Gestionar les reclamacions i sol·licituds
de regularització acadèmica de l’alumnat.

e) Col·laborar en la planificació de l’ofer-
ta dels ensenyaments d’arts plàstiques i
disseny.

f) Promoure activitats de difusió dels en-
senyaments del seu àmbit.

g) Impulsar relacions amb professionals i
empreses vinculades al sector.

h) Coordinar actuacions amb altres de-
partaments i institucions relacionats amb el
sector.

i) Potenciar la utilització de recursos cul-
turals i socials.

j) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Defineix i promou les mesures neces-

sàries per a consolidar l’espai dels ensenya-
ments superiors de l’àmbit.

b) Defineix la formació especifica del pro-
fessorat i organitza el procés de detecció
del professorat o dels grups de treball de
professorat que realitzen activitats d’inno-
vació de l’àmbit.

c) Elabora el procés d’orientació d’alum-
nat, en especial de l’ESO, pel que fa a di-
fondre les característiques de l’oferta edu-
cativa de l’àmbit d’arts plàstiques i disseny
a l’etapa post-obligatòria.

d) Vetlla per que l’oferta d’aquests ense-
nyaments sigui l’adequada a les demandes
socials.

e) Coordina amb la Direcció General de
la Formació professional l’aplicació als ci-
cles formatius d’arts plàstiques i disseny del
desplegament dels diferents processos ini-
ciats a la formació professional.

f) Proposa la normativa necessària per al
ple desenvolupament i organització de tots
els ensenyaments compresos dins de l’àm-
bit d’arts plàstiques i disseny.

g) Col·labora amb d’altres Subdireccions
Generals per a definir l’aula tipus i les dota-
cions bàsiques d’equipament de l’educació
visual i plàstica així com per concretar el
procés d’implantació.

h) Elabora i fa el seguiment dels conve-
nis de relació amb d’altres Departaments de
la Generalitat i sectors professionals impli-
cats a aquests ensenyaments.

i) Inicia i manté la relació amb d’altres
centres similars de la resta d’Europa per pro-
moure l’intercanvi de professorat i d’alum-
nat.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de l’ordenació general del

sistema educatiu.
Coneixements en planificació i gestió de

centres.
Coneixement del contingut curricular dels

ensenyaments d’arts plàstiques i disseny.
Coneixements de didàctica.
Coneixements de pedagogia.

Codi del lloc de treball: CESC-278

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Secció de Registre de Cen-
tres i Títols.
Unitat directiva: Direcció General de Cen-
tres Educatius.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 24.
Complement específic: 12.348,24 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: comandament.

—2 Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.

Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: cos superior d’ad-
ministració/escala superior d’administració
general.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
a) Establir i aplicar un procediment siste-

màtic d’actualització del registre de centres
docents d’ensenyaments reglats que impar-
teixen la seva activitat a Catalunya, d’acord
amb la normativa vigent i les directrius del
propi Departament, per tal que serveixi
d’instrument de referència als diferents òr-
gans de l’administració i als administrats.

b) Gestionar la tramitació de les sol·-
licituds de títols acadèmics i professionals
d’acord amb el procediment establert per
tal de fer efectiva la seva expedició, distri-
bució i inscripció.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Fer el manteniment a la base de da-

des de centres en relació amb la informació
referent a la situació administrativa dels
centres educatius públics i privats.

b) Emetre, a petició de les persones in-
teressades o d’altres unitats administratives,
les certificacions de les dades registrals dels
centres educatius.

c) Elaborar les dades agregades referents
a la informació dels centres educatius.

d) Realitzar periòdicament l’intercanvi in-
formàtic de dades amb els registres anàlegs
del Ministeri d’Educació i Ciència.

e) Establir i difondre el procediment de
gestió de les sol·licituds de títols acadèmics
i professionals que preveu la normativa vi-
gent.

f) Gestionar l’expedició, distribució i ins-
cripció dels títols sol·licitats.

g) Fer el seguiment de les gestions dels
centres en relació amb les sol·licituds i lliu-
rament dels títols i emetre les certificacions
corresponents.

h) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Manté la base de dades de centres pel

que fa a la situació administrativa dels cen-
tres docents públics i privats.

b) Adjudica el número d’identificació als
centres que es donen d’alta a la base de
dades de centres.

c) Assisteix a les reunions de la comissió
encarregada del seguiment del registre es-
tatal de centres del Ministeri d’Educació i
Ciència (MEC).

d) Forma part del Comité de Treball del
MEC, juntament amb altres quatre mem-
bres, per a la resolució de qüestions puntu-
als.

e) Manté diverses taules de la base de
dades de centres, així com la dels seus
usuaris.

f) Emet certificats (exempció d’impostos,
jutjats, particulars).

g) Respon a les consultes formulades tant
de l’administració com de particulars.

h) Manté els historials dels centres.
i) Facilita llistats o arxius informàtics.
j) Depura de forma constant les dades

que consten a la base de dades de centres.
k) Adapta les bases de dades a l’actua-

lització normativa.
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l) Comunica als centres les dades inscri-
tes al registre de centres.

m) Resol les incidències amb les diferents
unitats administratives del Departament

n) Elabora les instruccions respecte a la
tramitació i gestió dels títols als centres
docents i als Serveis Territorials.

o) Avalua les incidències de gestió admi-
nistrativa de títols i cerca solucions.

p) Controla i analitza el funcionament dels
processos informàtics establerts per a la
gestió de títols.

q) Proposa, resol i fa el seguiment de les
incidències de funcionament juntament amb
la unitat d’informàtica del Departament.

r) Fa les comandes de títols a l’empresa
responsable de la seva impressió, controla
la correcta execució del contracte, tramita
les factures d’acord amb el pressupost dis-
ponible cada any, i fa les propostes de con-
tractació que siguin necessàries.

s) Sol·licita al MEC els títols de plans an-
teriors a la LOGSE i els distribueix als Ser-
veis Territorials

t) Comunica al MEC les inscripcions de
títols LOGSE i en gestiona els errors de càr-
rega posteriors.

u) Resol incidències en els pagaments de
títols i control d’ingressos mitjançant relaci-
ons amb les entitats bancàries gestores.

v) Controla els ingressos pressupostaris i
els retorns de taxes pagades indegudament.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de l’ordenació general del

sistema educatiu.
Coneixement de les normes de procedi-

ment administratiu.
Coneixement de la normativa de centres

educatius.
Coneixement de les eines informàtiques

de l’entorn de Windows.

Codi del lloc de treball: CESG-279

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Unitat de Planificació.
Unitat directiva: Direcció General de Cen-
tres Educatius.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 24.
Complement específic: 12.348,24 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: singular.

—2 Requisits de participació

Grups: A/B.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns cossos d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior d’ad-
ministració/escala superior d’administració
general; cos de gestió d’administració/es-
cala de gestió d’administració general; do-
cents A i B.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Gestionar dades demogràfiques i d’esco-

larització d’acord amb la informació aple-
gada als territoris, per tal d’analitzar l’esco-
lar i tzació actual ,  e ls centres docents

existents, fer previsió de cens escolar i de
moviments migratoris i detectar les neces-
sitats d’escolarització a mig i llarg termini.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Recaptar dades essencials per a l’es-

colarització a mig i llar termini.
b) Analitzar dades demogràfiques de po-

blació i el padró de tots els municipis.
c) Analitzar dades de cens escolar.
d) Analitzar dades d’escolarització.
e) Detectar necessitats d’escolarització a

través de les anàlisis realitzades.
f) Coordina la tasca administrativa de per-

sonal que treballa en la planificació escolar
des dels Serveis Territorials.

g) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Recull informació de la bases de da-

des del Sistema d’Informació del Departa-
ment d’Educació (SIDEN).

b) Recull dades de població del fons es-
tadístic de l’Institut Estadístic de Catalunya
(IDESCAT).

c) Recull dades facilitades pels Serveis
Territorials a través de personal que treballa
en la planificació escolar.

d) Estudia les dades relatives als factors
que incideixen en la demanda de places es-
colars.

e) Estudia les necessitats educatives mit-
jançant la sistematització de la informació
estadística.

f) Elabora informes relatius a les dades
en què treballa.

g) Elabora previsions d’acord amb la in-
formació que aporta l’estudi de les dades.

h) Elabora informes relatius a les neces-
sitats detectades de construccions arquitec-
tòniques dels municipis.

i) Organitza la informació d’acord amb la
zonificació establerta en el propi Departa-
ment.

j) Dissenya el suport informàtic per a tre-
ballar les dades demogràfiques i d’escola-
rització.

k) Fa el manteniment i custodia la base
de dades que conté la informació amb la
que es treballa.

l) Elabora i trasllada als Serveis Territori-
als instruccions relatives als paràmetres de
treball comú.

m) Treballa conjuntament amb el perso-
nal que treballa en la planificació escolar des
dels Serveis Territorials les millores en la
gestió de les dades i el trasllat d’informa-
ció.

n) Confecciona i custodia els expedients
relatius a les propostes definitives d’esco-
larització que serveixen per a la presa de
decisions.

o) Elabora la proposta d’escolarització de
cada curs escolar.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixements de l’ordenació general del

sistema educatiu.
Coneixement en estadística.
Coneixement sobre normativa de centres

docents.
Coneixement d’eines ofimàtiques d’explo-

tació de dades o anàlisi d’informació.

(06.094.127)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció de diversos contractes d’obres (exp.
1044/06 i 0994/06).

—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: vegeu l’annex.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: vegeu l’annex.
b) Termini d’execució: vegeu l’annex.

—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: vegeu l’annex.

—5 Garanties
Provisional: no es requereix
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: vegeu l’annex.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 55 punts.
b) Per any/s addicional/s de garantia

ofert/s: fins a 15 punts.
c) Programa de treball: fins a 15 punts

dels quals fins a 6 punts per mitjans perso-
nals, fins 6 punts per relació dels mitjans
materials i fins a 3 punts per a la descripció
de l’execució de l’obra.

d) Reducció del termini: fins a 15 punts.

—8 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.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 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 9.00 a 14.00 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 8

d’aquest Anunci.
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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.

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

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

demà de l’acabament del termini de presen-
tació de les proposicions. Si el dia d’ober-
tura de proposicions 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.

—11 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’anunci anirà a càrrec de les empreses ad-
judicatàries.

Barcelona, 3 d’abril de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

ANNEX

Obra núm. 1:

a) Número d’expedient: 1044/06.

b) Objecte del contracte: obres de repa-
ració de la coberta i de la xarxa de saneja-
ment de la Llar d’Infants El vuit de Barcelona
(Barcelonès).

c) Termini d’execució: 3 mesos a comp-
tar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.

d) Pressupost de licitació: import total de
100.996,97 euros, IVA inclòs

e) Classificació: grup C complet, catego-
ria A.

La seva presentació es potestativa i úni-
cament a efectes de dispensa de l’acredi-
tació de la solvència econòmica, financera
i tècnica de l’empresa. En el cas que sigui
necessari acreditar solvència, es presenta-
rà la documentació que demostri que l’em-
presa té un xifra global de negocis d’un
mínim de 403.987,88 euros anuals.

Obra núm. 2

a) Número d’expedient: 0994/06.

b) Objecte del contracte: obres de refor-
ma i ampliació (4 aules més 3 aules de lo-
gopèdia) al CEE Francesc Bellapart de
Sabadell (Vallès Occidental).

c) Termini d’execució: 2,5 mesos a comp-

tar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.

d) Pressupost de licitació: import total de
296.075,58 euros, IVA inclòs

e) Classificació: grup C complet, catego-
ria E.

En el cas que es tracti d’empreses es-
trangeres no classificades, acreditaran la
solvència econòmica mitjançant la docu-
mentació que demostri que l’empresa té una
xifra global de negocis de 1.421.162,78
euros anuals.

(06.096.147)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de gestió de servei pú-
blic (exp. 0104/06).

—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: 0104/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: transport es-

colar per alumnes de determinats centres
d’educació especial de la ciutat de Bar-
celona i rodalies, desglossat en 15 lots.

b) Termini d’execució: des de l’1 de maig
de 2006 fins al 31 de desembre de 2008.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import màxim: 5.127.373,61 euros, IVA

exempt, desglossat en les següents anua-
litats i en els lots que es relacionen a l’an-
nex I del plec de clàusules administratives
particulars.

Any 2006: 1.103.645,00 euros, exempt
d’IVA.

Any 2007: 1.972.417,20 euros, exempt
d’IVA.

Any 2008: 2.051.311,41 euros, exempt
d’IVA.

—5 Garanties
Provisional: 2% de l’import total dels lots

als quals es liciti.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Criteris de valoració
Preu de l’oferta: puntuació màxima 45

punts.
Menor antiguitat dels vehicles: fins a 45

punts
Millores presentades per l’empresa: fins

a 10 punts.

—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: de dilluns a dijous a les
18.00 hores i els divendres a les 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 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 naturals des de l’en-

demà de l’acabament del termini de presen-
tació de les proposicions. Si el dia d’ober-
tura de proposicions 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 serà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 5 d’abril de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.097.015)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 1211/06).
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—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: 1211/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte
Lot 1: obres de reforma del CFA La Creu

de Barberà de Sabadell.
Lot 2: obres d’ampliació de la biblioteca

del CEIP Alcalde Marcet de Sabadell.
b) Termini d’execució:
Lot núm.1: 3 mesos, a comptar des de la

data de l’acta de comprovació de replan-
teig.

Lot núm. 2: 3 mesos, a comptar des de
la data de l’acta de comprovació de replan-
teig.

—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: 107.063,25 euros, IVA inclòs.
Lot núm. 1: 62.907,59 euros.
Lot núm. 2: 44.155,66 euros.

—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: 4% del preu d’adjudicació de

cada lot.

—6 Requisits específics del contractista.
Classificació: grup C complet, categoria A.
Lot núm. 1: grup C complet, categoria A.
Lot núm. 2: grup C complet, categoria A.
La seva presentació es potestativa i úni-

cament a efectes de dispensa de l’acredi-
tació de la solvència econòmica, financera
i tècnica de l’empresa. En el cas que sigui
necessari acreditar solvència, es presenta-
rà la documentació que demostri que l’em-
presa té un xifra global de negocis anual
mínim de :

Lot núm. 1: 251.630,36 euros.
Lot núm. 2: 176.622,64 euros.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 55 punts.
b) Per any/s addicional/s de garantia

ofert/s: fins a 15 punts.
c) Programa de treball fins a 15 punts,

dels quals fins a 6 per mitjans personals;
fins a 6 punts, per relació dels mitjans ma-
terials i fins a 3 punts per a la descripció de
l’execució de l’obra.

d) Reducció del termini: fins a 15 punts.

—8 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.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 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 9.00 h a 14.00 h.
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 8

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.

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

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

l’acabament del termini de presentació de
les proposicions. Si el dia d’obertura de
proposicions és dissabte o festiu, el termini
es prorrogarà automàticament fins el se-
güent 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.

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

Barcelona, 7 d’abril de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.097.151)

RESOLUCIÓ EDC/994/2006, de 3 d’abril,
per la qual s’autoritza l’obertura del centre
privat d’educació preescolar Teypi2, de
Girona.

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 Teypi2, de
Girona, en petició d’autorització d’obertura
d’un centre privat, 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; 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’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre privat
d’educació preescolar Teypi2, de Girona, 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-
cle s116 i 177 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.

Girona, 3 d’abril de 2006

P. D. (Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)

Joaquim Bosch i Codolà
Director dels Serveis Territorials a Girona

ANNEX

COMARCA DEL GIRONÈS

Serveis territorials: Girona.
Municipi: Girona.
Localitat: Girona.
Núm. de codi: 17008857.
Denominació: Teypi2.
Adreça: c. Joan Reglà, 15.
Titular: Marta Arumí Isern.
NIF: 40320491L.

S’autoritza l’obertura del centre privat
d’educació preescolar Teypi2, de Girona,
amb efectes a partir del curs 2005 2006.
Composició del centre:
Autorització d’obertura:
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Educació preescolar: 6 unitats d’educa-
ció preescolar amb capacitat per a 82 llocs
escolars.

(06.080.097)

RESOLUCIÓ EDC/995/2006, de 13 de
març, d’adscripció amb destinació definiti-
va de diversos funcionaris del cos de mes-
tres.

Pel Decret 252/2005, de 29 de novembre,
publicat al DOGC núm. 4522, d’1.12.2005,
es creen diversos col·legis d’educació infan-
til i primària.

Mitjançant la Resolució EDC/70/2006,
de 17 de gener (DOGC núm. 4559, de
26.1.2006), es disposa l’inici d’activitats
dels col·legis d’educació infantil i primària
a què es refereix el paràgraf anterior amb
les especificacions que consten a l’annex
de la Resolució.

L’article 18.2 del Decret 67/1996, de 20
de febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996),
estableix que els mestres que tinguin des-
tinació definitiva en un centre com a conse-
qüència de desglossament, desdoblament,
transformació o trasllat total o parcial d’al-
tre o altres centres, comptaran a efectes
d’antiguitat al centre de destinació la gene-
rada en el centre d’origen.

Atès el que preveu l’article 3 de la Reso-
lució EDC/70/2006 esmentada, cal adop-
tar les mesures corresponents en relació
amb el professorat com a conseqüència del
desglossament o fusió dels centres afectats,

Resolc:

—1 Adscriure amb destinació definitiva els
funcionaris del cos de mestres, als llocs de
treball que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta Resolució, amb efectes de l’1 de setem-
bre de 2005.

—2 Mantenir en el centre al qual s’adscri-
uen l’antiguitat que tenien aquests funcio-
naris docents en el centre d’origen.

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 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, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directo-
ra general de Recursos Humans, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
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 admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, o qualsevol altre recurs

que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 13 de març de 2006

Montserrat Guri López
Directora general de Personal Docent

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ AL
VALLÈS OCCIDENTAL

CEIP Castellbisbal 2
Codi 08062742-Castellbisbal

Creat per desglossament del CEIP Els
Arenys, amb codi 08057229, i del CEIP Mare
de Déu de Montserrat, amb codi 08015821,
ambdós de Castellbisbal.

Adscripció amb destinació definitiva de les
funcionàries del cos de mestres:

NIF: 38092560Y.
Nom i cognoms: Juliana Martínez Arribas.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 46611799E.
Nom i cognoms: Maria Carmen Parrondo
Vega.
Especialitat: educació infantil.

CEIP Rubí-Ca N’Alzamora
Codi 08061154 de Rubí

Creat per desglossament del CEIP Maria
Montessori, amb codi 08038171, i del CEIP
Ramon Llull, amb codi 08034382, ambdós
de Rubí.

Adscripció amb destinació definitiva de la
funcionària del cos de mestres:

NIF: 39124256Z.
Nom i cognoms: Maria Asunción Vilaseca
Solà.
Especialitat: educació infantil.

CEIP de Sant Quirze del Vallès
Codi 08060484 de Sant Quirze del Vallès

Creat per desglossament del CEIP Onze
de Setembre, amb codi 08054836, i del
CEIP Purificació Salas Xandri, amb codi
08033407, ambdós de Sant Quirze del
Vallès.

Adscripció amb destinació definitiva dels
funcionaris del cos de mestres:

NIF: 39022486L.
Nom i cognoms: Juli Moltó Sierra.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 78576516Y.
Nom i cognoms: Alejandro Ardébol Alemán.
Especialitat: educació infantil.

CEIP de Vacarisses
Codi 08061191 de Vacarisses

Creat per desglossament del CEIP Pau
Casals, amb codi 08030686, de Vacarisses.

Adscripció amb destinació definitiva de la
funcionària del cos de mestres:

NIF: 46115809G.
Nom i cognoms: Maria Pané Flor.
Especialitat: educació primària.

(06.081.161)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 1049/06).

—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: 1049/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres de re-

paració de la coberta, persianes, paviments
i arrambadors de la Llar d’Infants El Mar de
Barcelona (Barcelonès).

b) Termini d’execució: 3 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: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total: 128.542,85 euros, (IVA in-

clòs).

—5 Garanties
Provisional: no es requereix
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista.
Classificació: grup C complet categoria D.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 55 punts.
b) Per any/s addicional/s de garantia

ofert/s: fins a 15 punts.
c) Programa de treball: fins a 15 punts,

dels quals fins a 6 punts per mitjans perso-
nals; fins a 6 punts, per relació dels mitjans
materials i fins a 3 punts per a la descripció
de l’execució de l’obra.

d) Reducció del termini: fins a 15 punts.

—8 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.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 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 9.00 a 14.00 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.
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Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8
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.

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

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

demà de l’acabament del termini de presen-
tació de les proposicions. Si el dia d’ober-
tura de proposicions 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.

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

Barcelona, 10 d’abril de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.097.185)
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