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ORDRE EDC/170/2006, de 4 d’abril, per la
qual es convoca concurs de mèrits per a la
concessió de places i d’ajuts per a despla-
çaments per realitzar activitats de formació
i perfeccionament en llengües estrangeres,
durant l’any 2006, destinades al professo-
rat de nivell no universitari i als cossos d’ins-
pecció.

El Departament d’Educació considera la
formació en llengües estrangeres del per-
sonal docent com un dels aspectes priori-
taris de la formació del professorat.

Per això, en el Pla de formació perma-
nent del Departament d’Educació es pre-
veuen actuacions específiques per a l’apre-
nentatge i perfeccionament de les llengües
estrangeres, orientades a la millora de la
pràctica docent i a l’adquisició de nous
coneixements en aquesta àrea, adreçades
tant al professorat especialista en llengües
estrangeres com per a aquell que ha d’im-
partir altres matèries.

Amb la finalitat de continuar amb les ac-
tuacions iniciades en anys anteriors, el De-
partament d’Educació considera convenient
organitzar activitats de formació i perfeccio-
nament en l lengües estrangeres a Ca-
talunya, Alemanya, França, Gran Bretanya,
Irlanda, Itàlia i Nova Zelanda, durant l’any
2006.

De conformitat amb el que estableix el ca-
pítol IX del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions;

En ús de les facultats que atribueix l’ar-
ticle 12 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’administració de la Generalitat de
Catalunya, i a proposta de la Direcció Ge-
neral d’Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1
1.1 Convocar concurs públic per a la

concessió de 800 places per realitzar acti-

vitats de formació i perfeccionament en llen-
gües estrangeres adreçades al professorat
de nivell no universitari i als cossos d’ins-
pecció de Catalunya.

Aquestes act iv i tats es real i tzaran a
Catalunya, Alemanya, França, Gran Bre-
tanya, Irlanda, Itàlia i Nova Zelanda, durant
l’any 2006, tal com s’especifica als anne-
xos 2, 3, 4, 5 i 6 d’aquesta Ordre.

La concessió d’una plaça comporta, si
són activitats que es fan a Catalunya, la
matrícula gratuïta. En el cas que es tracti
de places a l’estranger, la matrícula, l’allot-
jament i part de la manutenció seran a càr-
rec del Departament d’Educació, d’acord
amb les normes de cada institució organit-
zadora.

1.2 Així mateix, es convoca concurs pú-
blic per atorgar ajuts per als desplaçaments
derivats de la participació en l’activitat de
formació i perfeccionament en llengües
estrangeres, a les persones que obtinguin
alguna de les places esmentades a l’article
1.1.

Article 2
Aprovar les bases reguladores que regei-

xen aquesta convocatòria, les quals figuren
a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 3
3.1 Els ajuts per a desplaçaments, per

un import total màxim de 90.000,00 euros,
s’atorgaran amb càrrec a la posició pressu-
postària D/480000100/4260, de l’òrgan
gestor EN02, del pressupost de la Genera-
litat de Catalunya de 2006, i es faran efec-
tius en un sol lliurament.

3.2 La despesa derivada de la realitza-
ció de les activitats de formació i perfecci-
onament en llengües estrangeres serà d’un
import total màxim de 463.807,88 euros i
es vehicularà mitjançant els expedients de
despesa corresponents. D’aquest import
total, 452.507,88 euros aniran amb càrrec
a la posició pressupostària D/226001100/
4260 i 11.300,00 euros amb càrrec a la
posició pressupostària D/231000100/4260.

3.3 Aquesta distribució podrà modificar-
se en funció de la concreció dels expedi-
ents de despesa corresponents a l’organit-
zació de les activitats esmentades.

3.4 La despesa no té caràcter recurrent
i, en tot cas, les convocatòries futures es-
tan sotmeses a les disponibilitats pressu-
postàries del Departament d’Educació.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, abans del re-
curs contenciós administratiu, davant la
consellera d’Educació en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al DOGC, segons el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26

de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment
administratiu 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. Requisits generals de participació
Pot participar en aquesta convocatòria el

professorat de Catalunya que es trobi en al-
guna de les situacions següents:

a) Estigui en servei actiu en centres edu-
catius públics de nivell no universitari.

b) Estigui en servei actiu en serveis edu-
catius.

c) Presti serveis en un centre educatiu pri-
vat concertat i que estigui en nòmina de pa-
gament delegat.

d) Estigui en servei actiu en una unitat or-
gànica del Departament d’Educació.

e) Estigui en servei actiu en cossos d’ins-
pecció educativa.

2. Requisits específics de participació
2.1 El professorat participant haurà de

reunir els requisits específics per a cada curs
detallats als annexos 2, 3, 4, 5 i 6 d’aques-
ta Ordre.

2.2 A més a més, en el cas que se
sol·liciti algun curs a l’estranger, cal no ha-
ver gaudit de cap beca similar a l’estranger
del Departament d’Educació, de l’Acció Co-
menius 2.2.C o de l’Acció Grundtvig 3 de la
segona fase del Programa Sòcrates de la
Unió Europea durant els cursos 2002-2003,
2003-2004 i 2004-2005.

2.3 Si se sol·liciten els cursos que figu-
ren als annexos 2, 3 i 6 amb els números
10, 28 i 70 d’ESADE, 26 i 27 de l’Institut
Britànic i 29 i 30 d’International House, cal
no haver gaudit d’una beca en un curs de
la mateixa institució a Barcelona dins la con-
vocatòria de l’any 2005.

2.4 El professorat en possessió del cer-
tificat d’aptitud d’escola oficial d’idiomes no
podrà sol·licitar el curs intensiu de llengua
instrumental de l’idioma corresponent.

3. Informació a Internet
La informació sobre aquesta convocatò-

ria està disponible a l’adreça d’Internet
http://xtec.cat/formacio. La publicació a
Internet de tota la informació sobre la con-
vocatòria, així com dels diferents llistats i
resolucions, no tindrà efectes pel que fa als
còmputs dels terminis.

4. Presentació de sol·licituds, terminis i
documentació a aportar

4.1 Les persones interessades en par-
ticipar en aquesta convocatòria hauran de
presentar una única sol·licitud degudament
emplenada d’acord amb el formulari oficial,
que estarà a la seva disposició a l’adreça
d’Internet http://xtec.cat/formacio, així com,
a la seu central del Departament d’Educa-
ció i als seus serveis territorials.

A la sol·licitud, cal fer constar les dades
identificatives de les activitats de formació
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que se sol·liciten, per ordre de preferència,
amb un màxim de quatre activitats de les
que s’indiquen als annexos 2 i 4, en el cas
del professorat que imparteix educació in-
fantil i primària; als annexos 3 i 5, en el cas
del professorat que imparteix educació se-
cundària i ensenyament d’escola oficial d’idi-
omes, i a l’annex 6, en el cas dels inspec-
tors. De les activitats sol·licitades, només
tres poden ser activitats que tinguin lloc a
l’estranger. En cas que no sigui així, no es
tindrà en compte l’activitat sol·licitada en
quart lloc. En cap cas es podrà concedir
més d’una de les activitats sol·licitades.

No s’acceptarà cap documentació que no
hagi estat lliurada conjuntament amb la
sol·licitud.

4.2 Les sol·licituds s’adreçaran al direc-
tor general d’Ordenació i Innovació Educati-
va i es podran formalitzar per via telemàtica,
mitjançant l’adreça d’Internet http://xtec.cat/
formacio, o bé en suport paper.

4.2.1 Sol·licitud telemàtica.
Aquesta modalitat de sol·licitud facilita els

tràmits necessaris per participar en la con-
vocatòria, garanteix la seguretat i fiabilitat
de les dades generades i trameses per via
telemàtica, i agilita la gestió de la convoca-
tòria.

Les sol·licituds telemàtiques es formalit-
zaran accedint a l’aplicació informàtica que
estarà a disposició de les persones interes-
sades a l’adreça d’Internet http://xtec.cat/
formacio.

Una vegada emplenat i comprovat el con-
tingut de la sol·licitud, aquesta es trametrà
per mitjans telemàtics, dins el termini esta-
blert, seguint les instruccions que proporci-
onarà l’aplicació mateixa.

En el cas de no estar d’acord amb els
mèrits que surten reflectits a la sol·licitud te-
lemàtica o voler afegir-ne d’altres, les per-
sones participants hauran d’especificar-ho
en l’espai previst per aquesta finalitat, im-
primir la sol·licitud i presentar-la, juntament
amb la documentació acreditativa (original
o fotocòpia compulsada, segons el cas),
dins el termini establert a l’apartat 4.4
d’aquesta convocatòria i a qualsevol dels
llocs especificats més avall per a la presen-
tació de sol·licituds.

4.2.2 Sol·licitud formalitzada en suport
paper.

Les persones participants que així ho de-
sitgin, podran presentar la sol·licitud, acom-
panyada de la documentació a què es fa
referència en l’apartat 4.3, a la seu central
del Departament d’Educació, als seus ser-
veis territorials o a qualsevol dels llocs que
preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment
administratiu comú, en el termini establert a
l’apartat 4.4 d’aquesta convocatòria.

En el cas que s’opti per presentar la sol·-
licitud en una oficina de correus, es farà en
sobre obert perquè la sol·licitud sigui data-
da i segellada pel personal de l’oficina de
correus abans de ser certificada.

4.3 Cal adjuntar a la sol·licitud els do-
cuments següents:

a) Documents acreditatius dels mèrits, als
quals s’adjuntarà una llista numerada de la
documentació presentada, seguint la nume-
ració de l’annex 7 d’aquesta Ordre.

b) Els documents acreditatius específics
per a determinats cursos, d’acord amb el
que indiquen els annexos 2, 3, 4, 5 i 6.

c) En el cas del professorat que impar-
teixi o hagi d’impartir llengua alemanya,
anglesa, francesa o italiana i no sigui la seva
especialitat, o en el cas d’aquell professo-
rat que hagi d’impartir continguts d’una altra
matèria en alguna d’aquestes llengües i
sol·liciti algun dels cursos que figuren als
annexos 4 i 5 amb els números 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 i 67, s’haurà
d’acreditar la docència en les llengües es-
mentades amb un certificat del/de la direc-
tor/a del centre.

d) En el cas del professorat destinat en
centres públics de titularitat municipal, cer-
tificat del/de la director/a o del/de la secre-
tari/ària del centre que acrediti que la per-
sona participant està en servei actiu.

4.4 El termini per a formalitzar la sol·li-
citud serà de 15 dies naturals a comptar a
partir de l’endemà de la publicació d’aques-
ta Ordre al DOGC.

5. Selecció dels participants
5.1 La selecció dels participants la farà

una comissió que estarà formada pels mem-
bres següents:

El subdirector general de Formació Per-
manent i Recursos Pedagògics, o la perso-
na en qui delegui, que actuarà com a pre-
sident.

Dos inspectors/res d’Educació.
La cap de Servei de Programació i Ava-

luació, o la persona en qui delegui.
Dues persones tècniques de la Subdirec-

ció General de Formació Permanent i Recur-
sos Pedagògics, designades pel director
general d’Ordenació i Innovació Educativa,
actuant una d’elles com a secretària.

5.2 Els membres d’aquesta comissió
estaran afectats per les causes d’abstenció
i recusació que preveuen els articles 28 i 29
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

5.3 Aquesta comissió podrà entrevistar
els candidats per comprovar el grau de
domini de la llengua corresponent.

Per a determinats cursos, segons consta
als annexos 2 i 5, es durà a terme un test
de nivell eliminatori.

La no-presentació, sense justificació, al
test de nivell esmentat, s’entendrà com a
renúncia a aquesta opció per part de la
persona interessada.

Els participants que estiguin en posses-
sió del certificat elemental d’anglès d’EOI
o equivalent estaran exempts de realitzar
el test de nivell eliminatori dels cursos núm.
2, 3, 7, 8 i 9. Així mateix, els participants
que estiguin en possessió del certificat
d’aptitud d’EOI o equivalent no caldrà que
facin el test de nivell eliminatori del curs
núm. 1.

6. Criteris per a la selecció dels partici-
pants

6.1 Per a l’atorgament de les places es
valorarà la idoneïtat dels aspirants a partir
dels mèrits acreditats d’acord amb el ba-
rem que consta a l’annex 7 d’aquesta Or-
dre i, si s’escau, del resultat del test de
nivell.

Per accedir a un curs a l’estranger caldrà

haver obtingut un mínim de 3 punts en el
barem de mèrits.

6.2 Per a la concessió de les places cor-
responents als cursos núm. 57 (Starting a
CLIL Programme –Content and Language
Integrated Learning– in the Primary School:
Plannig, Ressourcing, Assessing) i 60 (Con-
tent Teaching for Primary Teachers), s’esta-
bliran les prioritats següents:

1a. Professorat que estigui participant o
hagi participat en un projecte d’innovació
d’ensenyament de continguts curriculars
d’àrees no lingüístiques en llengua estran-
gera (Pla Experimental de Llengües Estran-
geres o Projecte Orator).

2a. Professorat que imparteixi actualment
continguts curriculars d’altres àrees en an-
glès amb un nivell d’anglès de 4t d’EOI o
equivalent.

3a. Professorat que hagi d’impartir en un
futur continguts curriculars d’altres àrees en
anglès amb un nivell d’anglès de 4t d’EOI o
equivalent.

6.3 Per a la concessió de les places cor-
responents al curs núm. 62 (Curs de CLIL
–Content and Language Integrated Lear-
ning– per a professorat de secundària), s’es-
tabliran les prioritats següents:

1a. Professorat d’altres matèries que im-
parteixi o hagi d’impartir continguts de la
seva matèria en anglès i amb un nivell d’an-
glès B2 del Marc europeu comú (certificat
d’aptitud d’EOI o equivalent).

2a. Professorat d’altres matèries que
estigui participant o hagi participat en un
projecte d’innovació d’ensenyament de
continguts curriculars d’àrees no lingüísti-
ques en llengua estrangera (Pla Experimen-
tal de Llengües Estrangeres o Projecte Ora-
tor).

3a. Professorat d’anglès que estigui par-
ticipant o hagi participat en un projecte d’in-
novació d’ensenyament de continguts cur-
riculars d’àrees no lingüístiques en llengua
estrangera (Pla Experimental de Llengües
Estrangeres o Projecte Orator).

6.4 Per a la concessió de les places cor-
responents al curs núm. 66 (English for
Teaching other Subjects in English), s’esta-
bliran les prioritats següents:

1a. Professorat d’altres matèries que
estigui participant o hagi participat en un
projecte d’innovació d’ensenyament de
continguts curriculars d’àrees no lingüísti-
ques en llengua estrangera (Pla Experimen-
tal de Llengües Estrangeres o Projecte Ora-
tor).

2a. Professorat d’altres matèries que im-
parteixi o hagi d’impartir continguts de la
seva matèria en anglès i amb un nivell d’an-
glès B2 del Marc europeu comú (certificat
d’aptitud d’EOI o equivalent).

3a. Professorat d’anglès que estigui par-
ticipant o hagi participat en un projecte d’in-
novació d’ensenyament de continguts cur-
riculars d’àrees no lingüístiques en llengua
estrangera (Pla Experimental de Llengües
Estrangeres o Projecte Orator).

6.5 En cas d’empat entre sol·licitants,
la preferència s’establirà pels criteris se-
güents:

a) Major puntuació en l’apartat 2 de l’an-
nex 7.

b) Major puntuació en l’apartat 1 de l’an-
nex 7.
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c) Major puntuació en l’apartat 11 de l’an-
nex 7.

d) Major puntuació en l’apartat 13 de l’an-
nex 7.

7. Resolució de la convocatòria, publica-
ció de les llistes i adjudicació de les places

7.1 Es delega en el director general
d’Ordenació i Innovació Educativa la facul-
tat de resoldre aquesta convocatòria.

7.2 Transcorregut el termini de presen-
tació de sol·licituds, la comissió de selecció
farà pública als taulers d’anuncis de la seu
central del Departament d’Educació, dels
seus serveis territorials i a l’adreça d’Inter-
net http://xtec.cat/formacio, la llista provi-
sional de sol·licituds admeses, no admeses
i excloses.

Les persones interessades podran pre-
sentar reclamacions contra aquesta llista
provisional davant la comissió de selecció
durant un termini de cinc dies hàbils a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació als
taulers d’anuncis esmentats.

7.3 Les reclamacions presentades s’es-
timaran o es desestimaran en la resolució
del director general d’Ordenació i Innovació
Educativa d’aprovació de la llista definitiva
de sol·licituds admeses, no admeses i ex-
closes, que es farà pública als taulers
d’anuncis de la seu central del Departament
d’Educació, dels seus serveis territorials i a
l’adreça d’Internet http://xtec.cat/formacio.

Contra la resolució definitiva del con-
curs, que posarà fi a la via administrativa,
les persones interessades podran interpo-
sar recurs contenciós administratiu davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació, de con-
formitat amb el que preveu l’article 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Així mateix, podran interposar potestati-
vament recurs de reposició, abans del re-
curs contenciós administratiu, davant l’òr-
gan que dictarà l’acte, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció, segons el que disposen els articles 116
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, o qualsevol altre recurs que consi-
derin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

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

7.4 Quan, per circumstàncies imprevis-
tes i justificades, les persones selecciona-
des es vegin obligades a renunciar a la pla-
ça ad jud icada,  ho comunicaran a la
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa en el termini més breu que sigui
possible.

7.5 Totes les persones seleccionades
per participar als cursos a l’estranger hau-
ran d’assistir a una reunió preparatòria a
Barcelona, en el lloc i en la data que s’indi-
carà a la resolució d’aprovació de la llista
definitiva de sol·licituds admeses, no adme-
ses i excloses.

8. Concessió d’ajuts per a desplaça-
ments

Els ajuts per als desplaçaments, que es
pagaran a les persones interessades un cop
efectuada l’activitat, podran ser de fins un
màxim de 270,00 euros per persona, excep-
ció feta dels cursos realitzats a Nova Zelanda
en què l’import màxim serà de 2.000,00
euros per persona.

Per a les activitats que es fan a Catalunya
només s’atorgaran ajuts per a desplaça-
ments quan s’hagi recorregut més de 350
km durant tota l’activitat.

Per a la percepció dels ajuts caldrà pre-
sentar a la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa, abans del dia 30 de
setembre de 2006, la documentació se-
güent:

a) Per als cursos a Catalunya: un justifi-
cant dels desplaçaments segons el model
que es facilitarà als assistents als cursos.
En el cas d’haver utilitzat transport públic,
caldrà presentar, a més a més, els originals
dels justificants de les despeses.

b) Per als cursos a l’estranger: un justi-
ficant dels desplaçaments segons el model
que es facilitarà als assistents als cursos,
una fotocòpia compulsada del certificat
d’assistència al curs i els justificants origi-
nals de les despeses d’autopistes i gasoli-
na en el cas d’haver utilitzat transport pri-
vat, o els justificants corresponents en el cas
d’haver utilitzat transport públic.

Aquesta documentació justificarà l’aplica-
ció dels fons percebuts al compliment de la
finalitat subvencionada.

Els beneficiaris estaran obligats a facilitar
tota la informació que els sol·licitin els òr-
gans de control de l’Administració.

9. Retorn de la documentació presenta-
da

Els documents acreditatius que hagin pre-
sentat els concursants, els podran recollir
als serveis territorials que els corresponguin,
en funció del seu centre de treball del curs
2005-2006, durant els mesos de novembre
i desembre de 2006. Una vegada transcor-
regut aquest termini, s’entendrà que renun-
cien a recuperar-los.

10. Qüestionari de valoració de l’activi-
tat

Per a totes les activitats realitzades cal-
drà presentar a la Subdirecció General de
Formació Permanent i Recursos Pedagògics
el qüestionari de valoració de l’activitat cor-
responent segons el model lliurat a cada
participant.

ANNEX 2

Activitats per al professorat que imparteix
llengües estrangeres en els nivells educa-
tius d’educació infantil i primària

ACTIVITATS A CATALUNYA

Llengua anglesa

1. Advanced Speaking Skills (post 5è de
l’EOI): 40 hores.

Destinataris: professorat especialista en
anglès i professorat que imparteixi aquesta
matèria.

Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de

Barcelona-Vall d’Hebron, del 3 al 14 de ju-
liol, al matí.

Test de nivell eliminatori: 22 de maig, a
les 18 hores, a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Barcelona-Vall d’Hebron.

Places: 16.

2. The Short Story in English: an Intro-
duction to the Genre: 30 hores.

Destinataris: professorat especialista en
anglès i professorat que imparteixi aquesta
matèria.

Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de
Barcelona-Drassanes, del 10 al 14 de juliol,
al matí i dues tardes.

Test de nivell eliminatori: 22 de maig, a
les 18 hores, a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Barcelona-Drassanes.

Places: 20.

3. Sounds English (Curs de pronunciació
anglesa): 30 hores.

Destinataris: professorat especialista en
anglès i professorat que imparteixi aquesta
matèria.

Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de
Barcelona-Drassanes, del 3 al 7 de juliol, al
matí i dues tardes.

Test de nivell eliminatori: 22 de maig, a
les 18 hores, a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Barcelona-Drassanes.

Places: 20.

4. Teaching Very Young Learners (en
col·laboració amb l’Institut d’Estudis Nord-
americans): 30 hores.

Destinataris: professorat especialista en
anglès i professorat que imparteixi aquesta
matèria.

Lloc i dates: Institut d’Estudis Nord-ame-
ricans de Barcelona, del 3 al 6 de juliol, al
matí i totes les tardes.

Places: 20.

5. Teaching Very Young Learners (en
col·laboració amb l’Institut d’Estudis Nord-
americans): 30 hores.

Destinataris: professorat especialista en
anglès i professorat que imparteixi aquesta
matèria.

Lloc i dates: Institut d’Estudis Nord-ame-
ricans de Barcelona, del 10 al 13 de juliol,
al matí i totes les tardes.

Places: 20.

6. Theme-based Projects for Early Pri-
mary Students within a Theoretical and
Practical Framework –Age 3 to 7– (en col·la-
boració amb l’Institut Britànic): 30 hores.

Destinataris: professorat especialista en
anglès i professorat que imparteixi aquesta
matèria.

Lloc i dates: Amposta, CEIP Miquel Gra-
nell, del 3 al 7 de juliol, al matí.

Places: 20.

7. See and show! Play and say!: The En-
glish Experience in Preschool and Early Pri-
mary: 30 hores.

Destinataris: professorat especialista en
anglès i professorat que imparteixi aquesta
matèria.

Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de
Girona, del 10 al 14 de juliol, al matí.

Test de nivell eliminatori: 22 de maig, a
les 18 hores, a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Girona.

Places: 20.
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8. What’s the latest?: 30 hores.
Destinataris: professorat especialista en

anglès i professorat que imparteixi aquesta
matèria.

Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de
Lleida, del 3 al 12 de juliol, al matí.

Test de nivell eliminatori: 22 de maig, a
les 18 hores, a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Lleida.

Places: 16.

9. Don’t Let’s Get Rusty: 30 hores.
Destinataris: professorat especialista en

anglès i professorat que imparteixi aquesta
matèria.

Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de
Tarragona, del 10 al 14 de juliol, al matí.

Test de nivell eliminatori: 22 de maig, a
les 18 hores, a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Tarragona.

Places: 18.

10. Cursos d’aprofundiment en metodo-
logia i didàctica de llengües estrangeres: 30
hores (mòduls de 15 i 30 hores).

Destinataris: professorat especialista en
anglès o professorat especialista en llengua
amb un nivell d’anglès d’un 4t d’EOI o equi-
valent, el qual haurà de presentar fotocòpia
compulsada del certificat acreditatiu dels
seus coneixements d’anglès.

Lloc i dates: ESADE-Escola d’Idiomes. Te-
acher Education (Barcelona), del 3 al 14 de
juliol.

Places: 12.

Llengua francesa

11. La dimension affective dans la clas-
se de français langue étrangère (en col·-
laboració amb l’Institut Francès): 30 hores.

Destinataris: professorat especialista en
francès i professorat que imparteixi aques-
ta matèria.

Lloc i dates: Institut Francès de Barcelona,
del 3 al 7 de juliol, matins i dues tardes.

Places: 5.

ACTIVITATS A L’ESTRANGER

Llengua anglesa

12. Pronunciation for Primary School Te-
achers

Destinataris: professorat especialista en
anglès.

Lloc i dates: Bell School (Norwich), del 2
al 15 de juliol (homestay).

Places: 10.

13. Teaching English to Young Learners
Destinataris: professorat especialista en

anglès.
Lloc i dates: Institute for Applied Langua-

ge Studies. University of Edinburgh, del 2 al
22 de juliol (residential).

Places: 5.

14. Primary Teaching focusing on Spea-
king Skills

Destinataris: professorat especialista en
anglès.

Lloc i dates: Bell School (Norwich), del 16
al 29 de juliol (homestay).

Places: 10.

15. Language and Teaching Young Lear-
ners

Destinataris: professorat especialista en
anglès.

Lloc i dates: Hilderstone College (Kent),
del 16 al 29 de juliol (homestay).

Places: 5.

16. Teaching English to Kindergarten
(Age 4 to 8)

Destinataris: professorat especialista en
anglès.

Lloc i dates: Pilgrims (Canterbury), del 9
al 22 de juliol (residential).

Places: 9.

17. Methodology and Language for Pri-
mary Teachers

Destinataris: professorat especialista en
anglès.

Lloc i dates: Pilgrims (Canterbury), del 2
al 15 de juliol (residential).

Places: 10.

18. Pronunciation and Speaking Skills for
Primary Teachers

Destinataris: professorat especialista en
anglès.

Lloc i dates: Pilgrims (Canterbury), del 9
al 22 de juliol (residential).

Places: 10.

19. Contemporary English Language Te-
aching. Theory and Practice

Destinataris: professorat especialista
d’anglès.

Lloc i dates: Excel English College (Christ-
church, New Zealand). del 2 al 29 de juliol
(homestay).

Places: 7.

Llengua francesa

20. Mòduls de formació de metodologia
i didàctica del FLE

Destinataris: professorat especialista en
francès.

Lloc i dates: Centre de Linguistique Appli-
quée. CLA. (Besançon), del 2 al 14 de juliol.

Places: 4.

ANNEX 3

Activitats per al professorat que imparteix
llengües estrangeres en educació secundà-
ria i ensenyament d’escola oficial d’idiomes

ACTIVITATS A CATALUNYA

Llengua anglesa

21. The Communicative Classroom (en
col·laboració amb l’Institut Britànic): 30
hores.

Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de

Girona, del 4 a l’11 de juliol, al matí.
Places: 20.

22. Popular Literature and Culture (en
col·laboració amb l’Institut Britànic): 30
hores.

Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de

Lleida, del 3 al 7 de juliol, al matí.
Places: 20.

23. Methodologies for New Technologi-
es (en col·laboració amb l’Institut Britànic):
30 hores.

Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de

Tarragona, del 4 a l’11 de juliol, al matí.
Places: 20.

24. Motivating Teenagers (en col· la-
boració amb l’Institut Britànic): 30 hores.

Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Amposta, CEIP Miquel Gra-

nell, del 3 al 7 de juliol, al matí.
Places: 20.

25. Making the Syllabus Meaningful for our
Students- Active Language Use (en col·la-
boració amb l’Institut Britànic): 30 hores.

Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de

Terrassa, del 3 al 7 de juliol, al matí.
Places: 20.

26. A Look at Contemporary Life, Cultu-
re and Society in the UK Today (en col·la-
boració amb l’Institut Britànic): 30 hores.

Destinataris: professorat d’anglès amb un
mínim de cinc anys d’experiència docent.

Lloc i dates: Institut Britànic de Barcelona,
de l’11 al 18 de juliol, al matí.

Places: 20.

27. Diversity in the Classroom (en col·la-
boració amb l’Institut Britànic): 30 hores.

Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Institut Britànic de Barcelona,

del 4 a l’11 de juliol, al matí.
Places: 20.

28. Cursos d’aprofundiment en metodo-
logia i didàctica de llengües estrangeres: 30
hores (mòduls de 15 i de 30 hores).

Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: ESADE-Escola d’Idiomes. Te-

acher Education (Barcelona), del 3 al 14 de
juliol.

Places: 35.

29. Improve your Language Analysis: 30
hores.

Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: International House (Bar-

celona), del 3 al 7 de juliol, matins.
Places: 15.

30. Technologies in the English Classro-
om (curs d’introducció): 45 hores.

Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: International House (Bar-

celona), del 3 al 12 de juliol, matins.
Places: 12.

Llengua francesa

31. La dimension affective dans la clas-
se de français langue étrangère (en col·la-
boració amb l’Institut Francès): 30 hores.

Destinataris: professorat de francès.
Lloc i dates: Institut Francès de Barcelona,

del 3 al 7 de juliol, matins i dues tardes.
Places: 15.

Llengua alemanya

32. Grammatik und Wortschatzvermitt-
lung (en col·laboració amb l’Institut Ale-
many): 30 hores.

Destinataris: professorat d’alemany.
Lloc i dates: Institut Alemany de Bar-

celona, del 3 al 7 de juliol, al matí.
Places: 18.

ACTIVITATS A L’ESTRANGER

Llengua anglesa

33. English Language Seminar for Te-
achers of ESL/EFL

Destinataris: professorat d’anglès.
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Lloc i dates: University of Oxford, del 30
de juliol al 12 d’agost (residential).

Places: 7.

34. Drama Techniques for the Language
Classroom

Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Institute for Applied Langua-

ge Studies. University of Edinburgh, del 13
d’agost al 2 de setembre (residential).

Places: 7.

35. Advanced Language and Culture
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Bell School (Cambridge), del

16 al 29 de juliol (residential).
Places: 5.

36. Bringing British Culture to Life
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Bell School (London), del 30

de juliol al 12 d’agost (residential).
Places: 4.

37. Contemporary English
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Bell School (Cambridge), del

2 al 15 de juliol (residential).
Places: 5.

38. Contemporary English
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Bell School (Cambridge), del

30 de juliol al 12 d’agost (residential).
Places: 5.

39. Language and New Developments in
ELT

Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Hilderstone College (Kent),

del 16 al 29 de juliol (homestay).
Places: 6.

40. Language and Creative Teaching
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Hilderstone College (Kent),

del 2 al 15 de juliol (homestay).
Places: 6.

41. Pronunciation for Language Teachers
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Institute for Applied Langua-

ge Studies. University of Edinburgh, del 16
al 29 de juliol (residential).

Places: 7.

42. Secondary Teaching
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Pilgrims (Canterbury), del 9

al 22 de juliol (residential).
Places: 2.

43. Using Computers and Multimedia
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Sussex Language Institute,

University of Sussex, del 16 al 29 de juliol
(residential).

Places: 6.

44. Advanced Language, Materials and
Methodology for Teachers of English

Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Nile (Norwich) del 2 al 15 de

juliol (residential).
Places: 4.

45. Contemporary English Language Te-
aching. Theory and Practice

Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Excel English College (Christ-

church, New Zealand). Del 2 al 29 de juliol
(homestay).

Places: 6.

46. Keep Talking
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: North Monastery Language

Institute. Cork (Irlanda) del 16 al 29 de juliol
(homestay).

Places: 7.

Llengua francesa

47. Mòduls de formació de metodologia
i didàctica del FLE

Destinataris: professorat de francès
Lloc i dates: Institut Méditerranéen d’Étu-

des Françaises. IMEF (Montpeller), del 2 al
15 de juliol.

Places: 6.

48. Mòduls de formació de metodologia
i didàctica del FLE

Destinataris:. professorat de francès
Lloc i dates: Centre Audio-Visuel de Lan-

gues Modernes. Cavilam (Vichy), del 16 al
29 de juliol.

Places: 8.

49. Mòduls de formació de metodologia
i didàctica del FLE

Destinataris: professorat de francès.
Lloc i dates: Centre de Linguistique Appli-

quée. Cla (Besançon), del 2 al 14 de juliol.
Places: 3.

50. Mòduls de formació de metodologia
i didàctica del FLE

Destinataris: professorat de francès.
Lloc i dates: Université Stendhal-Greno-

ble 3. Cuef (Grenoble), del 2 al 15 de juliol.
Places: 5.

51. Mòduls de formació de metodologia
i didàctica del FLE

Destinataris: professorat de francès.
Lloc i dates: Centre International d’Étude

Pédagogiques, CEIP. Stage BELC (Caen),
del 2 al 15 de juliol.

Places: 4.

Llengua alemanya

52. Mehr Autonomie für die Lerner? (en
col·laboració amb l’Institut Alemany).

Destinataris: professorat d’alemany.
Lloc i dates: München, del 16 al 29 de

juliol.
Places: 2.

53. Unterrichtsprojekte mit dem Internet
(en col·laboració amb l’Institut Alemany).

Destinataris: professorat d’alemany.
Lloc i dates: Berlin, del 2 al 15 de juliol.
Places: 2.

54. Curs de llengua alemanya (en col·la-
boració amb l’Institut Alemany).

Destinataris: professorat d’alemany.
Lloc i dates: Göttingen, del 30 de juliol al

12 d’agost.
Places: 3.
Nota: Nivell mínim requerit Mittelstufe 2.

Llengua italiana

55. Focalizzare/Cambiare
Destinataris: professorat d’italià.
Lloc i dates: Elledue (Firenze), del 2 al 13

de juliol.
Places: 4.

ANNEX 4

Activitats per al professorat d’altres matèri-
es i de llengües estrangeres que imparteix
educació infantil i primària

ACTIVITATS A CATALUNYA

Llengua anglesa

56. Curs intensiu de llengua anglesa (llen-
gua instrumental). Només 4t i 5è nivell: 80
hores.

Destinataris: professorat especialista en
anglès i professorat que imparteixi aquesta
matèria. Professorat que participi en un
programa de reciclatge d’anglès del Depar-
tament d’Educació. Professorat implicat en
un projecte educatiu europeu en què l’an-
glès sigui llengua de comunicació. Profes-
sorat que imparteixi o hagi d’impartir con-
tinguts d’una altra matèria en anglès.

Llocs i dates: escoles oficials d’idiomes
de Barcelona-Drassanes, de Blanes, de
Girona, de l’Hospitalet de Llobregat, de
Lleida, de Sabadell, de Tarragona i de
Tortosa, del 3 al 28 de juliol. Escola Ofici-
al d’Idiomes de Terrassa, del 4 al 28 de
juliol.

Test de nivell per als admesos: 12 de juny,
a les escoles oficials d’idiomes de Bar-
celona-Drassanes, de Blanes, de l’Hos-
pitalet de Llobregat, de Lleida, de Sabadell,
de Tarragona, de Terrassa i de Tortosa; 9
de juny, a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Girona.

Tots els tests de nivell començaran a les
18 hores.

Places: 43 (14 a Barcelona; 2 a Blanes; 4
a Girona; 4 a l’Hospitalet de Llobregat; 5 a
Lleida; 4 a Sabadell; 4 a Tarragona, 4 a
Terrassa i 2 a Tortosa).

Nota: a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Tortosa, només 4t curs.

57. Starting a CLIL Programme (Content
and Language Integrated Learning) in the
Primary School: Planning, Ressourcing, As-
sessing: 30 hores.

Destinataris: professorat que estigui par-
ticipant o hagi participat en un projecte d’in-
novació d’ensenyament de continguts cur-
riculars d’àrees no lingüístiques en llengua
estrangera (Pla Experimental de Llengües
Estrangeres o Projecte Orator). Professorat
que imparteixi o hagi d’impartir continguts
curriculars d’altres àrees en anglès amb un
nivell d’anglès de 4t d’EOI o equivalent.

Lloc i dates: Institut Britànic de Barcelona,
del 3 al 7 de juliol, al matí.

Places: 20.

Llengua francesa

58. Curs intensiu de llengua francesa
(llengua instrumental): 80 hores.

Destinataris: professorat especialista en
francès i professorat que imparteixi aques-
ta matèria. Professorat que participi en un
programa de reciclatge de francès del De-
partament d’Educació. Professorat implicat
en un projecte educatiu europeu en què el
francès sigui llengua de comunicació. Pro-
fessorat que imparteixi o hagi d’impartir
continguts d’una altra matèria en francès.

Llocs i dates: escoles oficials d’idiomes
de Barcelona-Vall d’Hebron, de Girona, de
Lleida, de Tarragona i de Tortosa, del 3 al
28 de juliol.
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Test de nivell per als admesos: 12 de juny,
a les escoles oficials d’idiomes de Bar-
celona-Vall d’Hebron, de Lleida, de Tarra-
gona i de Tortosa; 9 de juny, a l’Escola Oficial
d’Idiomes de Girona.

Tots els tests de nivell començaran a les
18 hores.

Places: 7 (2 a Barcelona; 2 a Girona; 1 a
Lleida; 1 a Tarragona i 1 a Tortosa).

Nota: a les escoles oficials d’idiomes de
Girona i de Tortosa, només fins a 2n curs;
a les escoles oficials d’idiomes de Lleida i
de Tarragona, només fins a cicle elemental
d’EOI (3r curs); i a l’Escola Oficial d’Idiomes
de Barcelona-Vall d’Hebron, fins a 4t curs.

Llengua alemanya

59. Curs intensiu de llengua alemanya
(llengua instrumental): 80 hores.

Destinataris: professorat d’educació in-
fantil i primària.

Llocs i dates: escoles oficials d’idiomes
de Barcelona-Vall d’Hebron, de Girona, de
Lleida, de Tarragona i de Tortosa, del 3 al
28 de juliol.

Test de nivell per als admesos: 12 de juny,
a les escoles oficials d’idiomes de Bar-
celona-Vall d’Hebron, de Lleida, de Tarra-
gona i de Tortosa; 9 de juny, a l’Escola Oficial
d’Idiomes de Girona.

Tots els tests de nivell començaran a les
18 hores.

Places: 7 (3 a Barcelona; 1 a Girona, 1 a
Lleida; 1 a Tarragona i 1 a Tortosa).

Nota: a les escoles oficials d’idiomes de
Girona i de Tortosa, només fins a 2n curs
d’EOI; a les escoles oficials d’idiomes de
Barcelona-Vall d’Hebron, de Lleida i de
Tarragona, només fins a cicle elemental
d’EOI (3r curs).

ACTIVITATS A L’ESTRANGER

Llengua anglesa

60. Content Teaching for Primary Te-
achers

Destinataris: professorat que estigui par-
ticipant o hagi participat en un projecte d’in-
novació d’ensenyament de continguts cur-
riculars d’àrees no lingüístiques en llengua
estrangera (Pla Experimental de Llengües
Estrangeres o Projecte Orator). Professorat
que imparteixi o hagi d’impartir continguts
curriculars d’altres àrees en anglès amb un
nivell d’anglès de 4t d’EOI o equivalent.

Lloc i dates: Bell School (Norwich), del 2
al 15 de juliol, (homestay).

Places: 10.

ANNEX 5

Activitats per al professorat d’altres matèri-
es i de llengües estrangeres que imparteix
educació secundària

ACTIVITATS A CATALUNYA

Llengua anglesa

61. Curs intensiu de llengua anglesa (llen-
gua instrumental). Només 4t i 5è nivell: 80
hores.

Destinataris: professorat que imparteixi
llengua anglesa i no sigui la seva especia-
litat. Professorat que participi en un progra-

ma de reciclatge d’anglès del Departament
d’Educació. Professorat de primària d’an-
glès adscrit al primer cicle de l’ESO. Pro-
fessorat implicat en un projecte educatiu
europeu en què l’anglès sigui llengua de
comunicació. Professorat que imparteixi o
hagi d’impartir continguts d’una altra matè-
ria en anglès.

Llocs i dates: escoles oficials d’idiomes
de Barcelona-Vall d’Hebron, de Blanes, de
Girona, de Lleida, de Tarragona i de Tortosa,
del 3 al 28 de juliol.

Test de nivell per als admesos: 12 de juny,
a les escoles oficials d’idiomes de Bar-
celona-Vall d’Hebron, a Blanes, a Lleida, a
Tarragona i a Tortosa; 9 de juny, a l’Escola
Oficial d’Idiomes de Girona.

Tots els tests de nivell començaran a les
18 hores.

Places: 22 (12 a Barcelona, 2 a Blanes, 2
a Girona, 2 a Lleida, 2 a Tarragona i 2 a
Tortosa).

Nota: a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Tortosa, només 4t curs.

62. Curs de CLIL (Content and Langua-
ge Integrated Learning) per a professorat de
secundària: 30 hores.

Destinataris: professorat d’altres matèri-
es o d’anglès que estigui participant o hagi
participat en un projecte d’innovació per a
l’ensenyament de continguts curriculars
d’àrees no lingüístiques en llengua estran-
gera (Pla Experimental de Llengües Estran-
geres o Projecte Orator). Professorat d’al-
tres matèries que imparteixi o hagi d’impartir
continguts de la seva matèria en anglès i
amb un nivell d’anglès B2 del Marc europeu
comú (certificat d’aptitud d’EOI o equiva-
lent).

Lloc i dates: Departament d’Educació, de
l’11 al 17 de juliol.

Places: 20.

Llengua francesa

63. Curs intensiu de llengua francesa
(llengua instrumental): 80 hores.

Destinataris: professorat que imparteixi
llengua francesa i no sigui la seva especia-
litat. Professorat que participi en un progra-
ma de reciclatge de francès del Departament
d’Educació. Professorat implicat en un pro-
jecte educatiu europeu en què el francès
sigui llengua de comunicació. Professorat
que imparteixi o hagi d’impartir continguts
d’una altra matèria en francès.

Llocs i dates: escoles oficials d’idiomes
de Barcelona-Drassanes, d’Esplugues de
Llobregat, de Girona, de Lleida, de Tarra-
gona i de Tortosa, del 3 al 28 de juliol.

Test de nivell per als admesos: 12 de juny,
a les escoles oficiales d’idiomes de Bar-
celona-Drassanes, d’Esplugues de Llo-
bregat, de Lleida, de Tarragona i de Tortosa;
9 de juny, a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Girona.

Tots els tests de nivell començaran a les
18 hores.

Places: 17 (8 a Barcelona; 2 a Esplugues
de Llobregat; 2 a Girona; 2 a Lleida, 2 a
Tarragona i 1 a Tortosa).

Nota: a les escoles oficials d’idiomes
d’Esplugues de Llobregat, de Girona i de
Tortosa només fins a 2n curs, a les escoles
oficials d’idiomes de Lleida i de Tarragona

només fins a cicle elemental d’EOI (3r curs)
i a l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona-
Drassanes, només fins a 4t curs.

Llengua alemanya

64. Curs intensiu de llengua alemanya
(llengua instrumental): 80 hores.

Destinataris: professorat d’educació se-
cundària d’altres assignatures que imparteixi
o hagi d’impartir un crèdit d’alemany. Pro-
fessorat que participi en un programa de
reciclatge d’alemany del Departament
d’Educació. Professorat implicat en un pro-
jecte educatiu europeu en què l’alemany
sigui llengua de comunicació.

Llocs i dates: escoles oficials d’idiomes
de Barcelona-Drassanes, de Girona, de
Lleida, de Tarragona i de Tortosa, del 3 al
28 de juliol.

Test de nivell per als admesos: 12 de juny,
a les escoles oficiales d’idiomes de Bar-
celona-Drassanes, de Lleida, de Tarragona
i de Tortosa; 9 de juny, a l’Escola Oficial
d’Idiomes de Girona.

Tots els tests de nivell començaran a les
18 hores.

Places: 17 (10 a Barcelona; 2 a Girona; 2
a Lleida, 2 a Tarragona i 1 a Tortosa).

Nota: a les escoles oficials d’idiomes de
Girona i de Tortosa, només fins a 2n curs,
i a les escoles oficials d’idiomes de Lleida i
de Tarragona només fins al cicle elemental
d’EOI (3r curs).

Llengua italiana

65. Curs intensiu de llengua italiana (llen-
gua instrumental): 80 hores.

Destinataris: professorat d’educació se-
cundària d’altres assignatures que imparteixi
o hagi d’impartir un crèdit d’italià. Profes-
sorat que participi en un programa de reci-
clatge de l’italià del Departament d’Educa-
ció. Professorat implicat en un projecte
educatiu europeu en què l’italià sigui llen-
gua de comunicació.

Lloc i data: Escola Oficial d’Idiomes de
Barcelona-Drassanes, del 3 al 28 de juliol.

Test de nivell per als admesos: 12 de juny,
a les 18 hores, a l’Escola Oficial d’Idiomes
de Barcelona-Drassanes.

Places: 2.
Nota: només fins al cicle elemental d’EOI

(3r curs).

ACTIVITATS A L’ESTRANGER

Llengua anglesa

66. English for Teaching other Subjects
in English

Destinataris: professorat d’altres matèri-
es o d’anglès que estigui participant o hagi
participat en un projecte d’innovació per a
l’ensenyament de continguts curriculars
d’àrees no lingüístiques en llengua estran-
gera (Pla Experimental de Llengües Estran-
geres o Projecte Orator). Professorat d’al-
tres matèries que imparteixi o hagi d’impartir
continguts de la seva matèria en anglès i
amb un nivell d’anglès B2 del Marc euro-
peu comú (certificat d’aptitud d’EOI o equi-
valent).

Lloc i dates: Pilgrims (Canterbury), del 23
de juliol al 5 d’agost (residential).

Places: 10.
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Llengua alemanya

67. Curs de llengua alemanya (en col·la-
boració amb l’Institut Alemany)

Destinataris: professorat d’educació se-
cundària d’altres matèries que imparteixi o
hagi d’impartir un crèdit d’alemany.

Lloc i dates: Alemanya, del 31 de juliol al
24 o 25 d’agost.

Test de nivell eliminatori: 22 de maig, a
les 18 hores,  a l ’ Inst i tut  Alemany de
Barcelona.

Places: 11.

ANNEX 6

Activitats per a inspectors d’Educació i ins-
pectors al servei de l’administració educa-
tiva adscrits a llocs de treball de la Inspec-
ció d’Educació

ACTIVITATS A CATALUNYA

Llengua anglesa

68. Curs intensiu de llengua anglesa (llen-
gua instrumental). Només 4t i 5è: 80 hores.

Destinataris: inspectors d’Educació i ins-
pectors als servei de l’administració educa-
tiva adscrits a llocs de treball de la Inspec-
ció d’Educació.

Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de
Barcelona-Drassanes, del 3 al 28 de juliol.

Test de nivell per als admesos: 12 de juny,
a les 18 hores, a l’Escola Oficial d’Idiomes
de Barcelona-Drassanes.

Places: 3.

69. Sounds English (Curs de pronuncia-
ció anglesa): 30 hores.

Destinataris: inspectors d’Educació i ins-
pectors als servei de l’administració educa-
tiva adscrits a llocs de treball de la Inspec-
ció d’Educació, de l ’àrea de l lengües
estrangeres.

Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de
Barcelona-Drassanes, del 3 al 7 de juliol, al
matí i dues tardes.

Places: 1.

70. Cursos d’aprofundiment en metodo-
logia i didàctica de llengües estrangeres: 30
hores (mòduls de 15 i de 30 hores).

Destinataris: inspectors d’Educació i ins-
pectors al servei de l’administració educa-
tiva adscrits a llocs de treball de la Inspec-
ció d’Educació, de l ’àrea de l lengües
estrangeres.

Lloc i dates: ESADE-Escola d’Idiomes. Te-
acher Education (Barcelona), del 3 al 14 de
juliol.

Places: 1.

Llengua francesa

71. Curs intensiu de llengua francesa
(llengua instrumental): 80 hores.

Destinataris: inspectors d’Educació i ins-
pectors als servei de l’administració educa-
tiva adscrits a llocs de treball de la Inspec-
ció d’Educació.

Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de
Barcelona-Drassanes, del 3 al 28 de juliol.

Test de nivell per als admesos: 12 de juny,
a les 18 hores, a l’Escola Oficial d’Idiomes
de Barcelona-Drassanes.

Places: 1.
Nota: només fins a 4t curs.

ACTIVITATS A L’ESTRANGER

Llengua anglesa

72. Bringing British Culture to Life
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Bell School (London), del 30

de juliol al 12 d’agost (residential).
Places: 2.

ANNEX 7

Barem de mèrits i documentació acredita-
tiva

Un mateix mèrit no pot ser puntuat en més
d’un apartat dels que s’estableixen en
aquest annex.

Les persones participants que formalitzin
la sol·licitud a través d’Internet no hauran
d’aportar la documentació justificativa dels
mèrits que ja constin en els registres del
Departament d’Educació. En el cas de no
estar d’acord amb els mèrits que surten re-
flectits a la sol·licitud telemàtica o voler afe-
gir-ne d’altres, les persones participants
hauran d’especificar-ho en l’espai previst per
aquesta finalitat, imprimir la sol·licitud i pre-
sentar-la, juntament amb la documentació
acreditativa (original o fotocòpia compulsa-
da, segons el cas), dins el termini de pre-
sentació de sol·licituds especificats a l’apar-
tat 4.4.

Mèrits docents

1. Antiguitat, fins a un màxim de 3 punts.
Per cada curs acadèmic com a docent o
inspector: 0,5 punts; per cada curs acadè-
mic en el cos de catedràtics: 0,25 punts.

Documentació acreditativa: certificat de
la direcció del centre o centres on s’ha exer-
cit la docència o full de serveis.

2. Antiguitat com a docent de la llengua
a la qual s’opta, o com a inspector de l’àrea
de llengües estrangeres: 0,5 punts per curs
acadèmic, fins a un màxim de 3 punts.

Documentació acreditativa: certificat de
la direcció del centre o centres on s’ha im-
partit la llengua.

3. Per al professorat que imparteix edu-
cació infantil i primària: adscripció al lloc de
treball de la llengua a la qual s’opta, d’acord
amb el Reial decret 895/1989, de 14 de
juliol, pel qual es regula la provisió dels llocs
de treball en centres públics de preescolar,
educació general bàsica i educació especi-
al: 1,5 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada de la resolució d’adscripció al
lloc de treball.

4. Per al professorat que imparteix edu-
cació infantil i primària: capacitació en la
llengua a la qual s’opta: 1,5 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada de la resolució de reconeixe-
ment de la capacitació.

5. Exercici de càrrecs directius en cen-
tres educatius o de càrrecs de responsabi-
litat en la Inspecció d’Educació: fins a 1
punt.

Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada del/s nomenament/s.

6. Per al professorat d’educació secun-
dària, d’escoles oficials d’idiomes o d’ins-
pectors, per pertànyer al cos de catedrà-
tics: 0,5 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada del nomenament o de la cre-
dencial acreditativa de la condició.

Mèrits acadèmics

7. Per al professorat que imparteix edu-
cació infantil i primària: títol de llicenciat en
filologia romànica o anglogermànica, depe-
nent de la llengua a la qual s’opti: 1 punt.

Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada del títol.

8. Títol de doctor en filologia romànica o
anglogermànica, depenent de la llengua a
la qual s’opti: 1 punt.

Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada del títol.

9. Altres titulacions relacionades amb la
llengua a la qual s’opta: fins a 1 punt. No-
més es tindrà en compte la titulació de ni-
vell més elevat.

Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada de les titulacions.

Altres mèrits
10. Participació en activitats de formació

de 15 hores o més relacionades amb la llen-
gua a la qual s’opta: fins a 2 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpies
compulsades dels certificats.

11. Docència, coordinació o direcció
d’activitats de perfeccionament per a pro-
fessorat d’anglès, francès, alemany o italià:
fins a 1 punt.

Documentació acreditativa: fotocòpies
compulsades dels certificats.

12. Publicacions i investigacions entorn
de l’ensenyament de les llengües estrange-
res i la seva metodologia: fins a 2 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada del sumari i l’autoria de les pu-
blicacions; si és un material inèdit, s’hi ad-
juntarà un certificat que n’acrediti l’autoria.

13. Per haver participat en experiències
promogudes o autoritzades pel Departa-
ment d’Educació entorn de l’ensenyament
de les llengües estrangeres i la seva meto-
dologia: fins a 2 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpies
compulsades dels certificats.

14. Per a les places dels cursos a l’es-
tranger, no haver gaudit mai de cap beca
similar a l’estranger del Departament d’Edu-
cació, de l’Acció Lingua B del Programa
Sòcrates, de l’Acció Comenius 2.2.C o de
l’Acció Grundtvig 3 de la segona fase del
Programa Sòcrates de la Unió Europea: 1
punt.

(06.093.020)

RESOLUCIÓ EDC/1039/2006, de 6 d’abril,
per la qual es revoca la subvenció atorgada
al centre docent privat concertat Escola Pia
de Moià, de Moià, per al suport a l’acollida
i a l’aprenentatge de la llengua catalana
destinat a l’alumnat estranger de nova in-
corporació al sistema educatiu.

Per la Resolució EDC/3676/2005, de 22
de desembre (DOGC núm. 4540, de
30.12.2005), es va resoldre el concurs pú-
blic per a la concessió de subvencions als
centres docents privats concertats, per al
suport a l’acollida i a l’aprenentatge de la
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llengua catalana destinat a l’alumnat estran-
ger de nova incorporació al sistema educa-
tiu, i es va atorgar al centre docent privat
Escola Pia de Moià, de Moià, amb codi
08022100, una subvenció de 3.600,00 eu-
ros.

Per la Resolució de 30 de gener de 2006,
es va incoar expedient de revocació de la
subvenció esmentada, atès que s’ha com-
provat que aquest centre docent no com-
pleix el requisit establert a l’apartat 2.c) de
l’annex de l’Ordre EDC/371/2005, de 25 de
juliol, segons el qual el centre ha de tenir un
mínim de 4 alumnes que s’hagin incorpo-
rat, des de setembre de l’any 2003, per
primera vegada al sistema educatiu de
Catalunya, en algun dels nivells educatius
objecte d’aquesta subvenció.

D’acord amb el que disposa l’apartat 7
de l’annex de l’Ordre EDC/371/2005, de 25
de juliol, esmentada, la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, i el
capítol IX del Text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, aprovat pel De-
cret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,
i a proposta de la Direcció General de Cen-
tres Educatius,

Resolc:

Revocar la subvenció atorgada al centre
docent privat concertat Escola Pia de Moià,
de Moià, amb codi 08022100, per un im-
port de 3.600,00 euros, per al suport a l’aco-
llida i a l’aprenentatge de la llengua catala-
na destinat a l’alumnat estranger de nova
incorporació al sistema educatiu.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 6 d’abril de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(06.094.123)

RESOLUCIÓ EDC/1040/2006, de 6 d’abril,
per la qual s’atribueix una nova denomina-
ció específica a diversos col·legis d’educa-
ció infantil i primària.

D’acord amb la sol·licitud presentada pels
òrgans de govern corresponents de diver-
sos col·legis d’educació infantil i primària per
atribuir-los una nova denominació específi-
ca, es van instruir els expedients correspo-
nents.

Atès que s’ha comprovat als expedients
esmentats que els centres compleixen els
requisits que exigeix l’article 6, de l’annex
del Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament orgànic dels centres
docents públics que imparteixen educació
infantil i primària,

Resolc:

Atribuir als col·legis d’educació infantil i
primària que figuren a l’annex d’aquesta Re-
solució les denominacions específiques que
s’hi detallen.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 6 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

Serveis Territorials d’Educació a Girona

Comarca: la Selva.
Municipi: Santa Coloma de Farners.
Unitat de població:  Santa Coloma de
Farners.
Codi de centre: 17008249.
Adreça: c. de Salvador Espriu, s/n.
Denominació específica actual: de Santa
Coloma de Farners.
Nova denominació específica: Castell de
Farners.

Serveis Territorials d’Educació al Vallès
Occidental

Comarca: Vallès Occidental.
Municipi: Castellbisbal.

Unitat de població: Castellbisbal.
Codi de centre: 08062742.
Adreça: c. de Sant Mateu, 20.
Denominació específica actual: Castellbisbal
II.
Nova denominació específica: Benviure.

Comarca: Vallès Occidental.
Municipi: Sant Quirze del Vallès.
Unitat de població: Sant Quirze del Vallès.
Codi de centre: 08060484.
Adreça: c. de Frederica Montseny, s/n.
Denominació específica actual: de Sant
Quirze del Vallès.
Nova denominació específica: Taula Rodo-
na.

(06.088.129)

RESOLUCIÓ EDC/1041/2006, de 6 d’abril,
per la qual s’atribueix una nova denomina-
ció específica a un col·legi d’educació in-
fantil i primària de Barcelona.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent d’un col·le-
gi d’educació infantil i primària per atribuir-
li una nova denominació específica, es va
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 6, de l’annex del Decret
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària;

Resolc:

Atribuir al col·legi d’educació infantil i pri-
mària Ramón Menéndez Pidal, de Bar-
celona, amb codi 08002393, ubicat al c.
d’Almacelles, 1-11, de Barcelona (Barcelo-
nès), la nova denominació específica L’Arc
de Sant Martí.

Contra aquesta Resolució, que exhau-
reix la via administrativa, les persones in-
teressades poden interposar recurs con-
tenc iós  admin is t ra t iu  davant  la  Sa la
Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, de confor-
mitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regulado-
ra de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

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.
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Barcelona, 6 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

(06.088.119)

RESOLUCIÓ EDC/1042/2006, de 6 d’abril,
per la qual s’atribueix una nova denomina-
ció específica a un col·legi d’educació in-
fantil i primària de Tordera.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent d’un col·-
legi d’educació infantil i primària per atribuir-
li una nova denominació específica, es va
instruir l’expedient corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient es-
mentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 6, de l’annex del Decret
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir al col·legi d’educació infantil i pri-
mària Tordera II, de Tordera, amb codi
08064222, ubicat a la carretera GI-512, s/
n (Veïnat de Sant Pere), de Tordera (Mares-
me), la nova denominació específica La
Roureda.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 6 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

(06.083.170)

RESOLUCIÓ EDC/1043/2006, de 6 d’abril,
per la qual es disposa el trasllat de domicili
de l’institut d’educació secundària Vilassar
de Mar, de Vilassar de Mar.

L’institut d’educació secundària Vilassar
de Mar, de Vilassar de Mar, amb codi de
centre 08057254, ha estat ubicat provisio-
nalment a l’edifici situat al c. d’Enric Grana-
dos, 204, de Vilassar de Mar (Maresme).

Atès que ja es disposa de les instal·lacions
del nou edifici expressament adequat a la
finalitat docent, d’acord amb els informes
emesos pels Serveis Territorials d’Educació
corresponents,

Resolc:

—1 Traslladar l’institut d’educació secun-
dària Vilassar de Mar, de Vilassar de Mar,
amb codi de centre 08057254, al c. de
Santa Eugènia, 62-72, de Vilassar de Mar
(Maresme).

—2 Els Serveis Territorials d’Educació a
Barcelona II (comarques) prendran les me-
sures necessàries per a l’execució del que
disposa aquesta Resolució.

Barcelona, 6 d’abril de 2006

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

(06.087.003)

RESOLUCIÓ EDC/1038/2006, de 4 d’abril,
de modificació de la Resolució EDC/2341/
2005, de 28 de juliol, per la qual es fan pú-
bliques les llistes d’aspirants que han supe-
rat les proves per a la provisió de places de
funcionaris docents convocades mitjançant
la Resolució EDC/9/2005, de 7 de gener.

Atès que per Resolució d’1 de febrer de
2006, de la directora general de Personal
Docent, s’estima el recurs d’alçada presen-
tat pel senyor Josep Antoni Ignacio Herre-
ra, contra l’actuació del tribunal qualifica-
dor número 3, de l’especialitat d’educació
física, del cos de professors d’ensenyament
secundari en el procés selectiu convocat per
Resolució EDC/9/2005, de 7 de gener, cal
modificar l’annex de la Resolució EDC/2341/
2005, de 28 de juliol (DOGC núm. 4441, de
4.8.2005), per la qual es fan públiques les
llistes dels aspirants que han superat aquest
procediment selectiu, i per tant cal detallar-
ne les modificacions corresponents;

En virtut d’això,

Resolc:

Modificar l’annex de la Resolució EDC/
2341/2005, de 28 de juliol en el sentit
d’incloure el senyor Josep Antoni Ignacio
Herrera, amb DNI 52147174X, entre els as-
pirants seleccionats de l’especialitat d’edu-
cació física del cos de professors d’ense-
nyament secundari amb el número d’ordre
062, amb una puntuació total de 05,6774.
A conseqüència de la inclusió del senyor Ig-

nacio, l’aspirant Silvia Altarriba Pons, amb
DNI 077740941K, que constava amb el
número 062 passa a ser el 063.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a
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
al DOGC, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs de
reposició, previ al recurs contenciós admi-
nistratiu, davant la consellera d’Educació,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 4 d’abril de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(06.081.165)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 1250/06).

—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: 1250/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte
Lot 1: obres d’infraestructura de fona-

ments i instal·lacions per a mòdul prefabri-
cat al col·legi d’educació infantil i primària
Llacuna de Barcelona (Barcelonès).

Lot 2: obres d’infraestructura de fona-
ments i instal·lacions per a mòdul prefabri-
cat i porxo al col·legi d’educació infantil i
primària Pere IV de Barcelona (Barcelonès).

b) Termini d’execució:
Lot 1: 2,5 mesos, a comptar des de la

data de l’acta de comprovació de replan-
teig.

Lot 2: 2,5 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: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total: 110.987,43 euros, (IVA in-

clòs):
Lot 1: 45.925,07 euros.
Lot 2: 65.062,36 euros.

—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.
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—6 Requisits específics del contractista.
Classificació: grup C complet, categoria

A.
Lot 1: grup C complet, categoria A.
Lot 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 1: 220.440,34 euros.
Lot 2: 312.299,33 euros.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 60 punts.
b) Reducció de termini: fins a 40 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: 13 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.
Les proposicions també es podran trame-

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

Barcelona, 10 d’abril de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.100.074)

RESOLUCIÓ EDC/1085/2006, de 12
d’abril, per la qual es nomenen els tribunals
que han de jutjar els procediments selec-
tius per a la provisió de places de funciona-
ris docents.

D’acord amb el que estableix base 5 de
la Resolució EDC/137/2006, de 26 de ge-
ner (DOGC núm. 4562, de 31.1.2006), per
la qual es convoca el procediment selectiu
per a la provisió de places de funcionaris
docents dels cossos de mestres, de pro-
fessors d’ensenyament secundari, de pro-
fessors tècnics de formació professional i
de professors d’escoles oficials d’idiomes,
i amb el que estableix la Resolució EDC/810/
2006, de 27 de març per la qual es modi-
fica la Resolució EDC/137/2006, de 26 de
gener, de convocatòria de proves per a la
provisió de places de funcionaris docents,

Resolc:

—1 Nomenar els tribunals que, de confor-
mitat amb el que estableix la base 5.3 de la
Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener,
han de jutjar els procediments d’ingrés i
d’accés als cossos de mestres, de profes-
sors d’ensenyament secundari, de tècnics
de formació professional i de professors
d’escoles oficials d’idiomes convocats per
la Resolució esmentada.

Quan la designació dels vocals ha estat per
sorteig la composició dels tribunals que han
de jutjar els procediments d’ingrés i d’ac-
cés es detalla per cossos i especialitats a
l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Quan la designació dels vocals no s’ha po-
gut fer per sorteig al haver-hi un nombre in-
suficient de funcionaris de carrera en deter-
minades especialitats que complissin els
requisits per a ser sortejats, s’ha fet la de-
signació excepcional de vocals, tal com
estableix la base 5.3.6 de la Resolució de
convocatòria esmentada. En aquests casos,
la composició dels tribunals es detalla per
cossos i especialitats a l’annex 2 d’aquesta
Resolució.

El tribunal que ha de jutjar el procediment
selectiu de l’especialitat de llengua basca
serà nomenat en una propera Resolució.

—2 Els membres dels tribunals tindran dret
a percebre les dietes i despeses de despla-
çament pertinents.

—3 D’acord amb el que estableix la base
5.16 de la Resolució de la convocatòria es-
mentada, els tribunals nomenats per jutjar
els procediments selectius corresponents
als cossos de mestres i de tècnics de for-
mació professional estaran inclosos dins la
categoria segona, als efectes que preveu el
Decret 201/1993, de 27 de juliol (DOGC
núm. 1787, de 23.8.1993), de modificació
del Decret 337/1988, de 17 d’octubre, de
regulació i actualització d’indemnitzacions
per raó de serveis a la General itat de
Catalunya i de revisió d’imports de determi-
nades indemnitzacions.

Els tribunals nomenats per jutjar els proce-
diments selectius corresponents als cossos
de professors d’ensenyament secundari i de
professors d’escoles oficials d’idiomes es-
taran inclosos dins la categoria primera als
efectes que s’esmenten al paràgraf anteri-
or.

—4 Els membres dels tribunals estaran
subjectes a les causes d’abstenció i recu-
sació que preveuen els articles 28 i 29 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

—5 Nomenar les comissions de selecció
de les especialitats en què es nomeni més
d’un tribunal. La seva composició es deta-
lla per cossos i especialitats a l’annex 3
d’aquesta Resolució.

—6 Els membres de les comissions de se-
lecció tindran dret a percebre les dietes i
despeses de desplaçament pertinents.

—7 D’acord amb el que estableix la base
5.16 de la Resolució de convocatòria es-
mentada, les comissions de selecció nome-
nades en els procediments selectius esta-
ran incloses dins la categoria primera o
segona, tenint en compte allò que s’espe-
cifica al punt 3 d’aquesta Resolució.

Barcelona, 12 d’abril de 2006

Montserrat Guri i López
Directora general de Personal Docent

ANNEX 1

Composició dels tribunals quan els vocals
han estat nomenats per sorteig

Procediments d’ingrés i accés

COS DE MESTRES

Especialitat: Audició i llenguatge

Tribunal titular número 01
Presidenta: M. Pilar Arxe Galvez
Vocal 1: M. Inmaculada Mayo Martinez
Vocal 2: Josefa Cedillo Vicente
Vocal 3: Susana Lohse Boren
Vocal 4: Laura Noelia Madrid Lopez

Tribunal suplent número 01
President: Luis I. Garcia-Alzorriz Pardo
Vocal 1: Rosalia Gabriel Ferrer
Vocal 2: Montserrat Framis Prospero
Vocal 3: Araceli Martinez Belmonte
Vocal 4: M. Isabel Brusi Prado

Tribunal titular número 02
Presidenta: Rosa M. Jane Parera
Vocal 1: M. Carmen Mundet Tuduri
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Vocal 2: Teresa Miret Rial
Vocal 3: Maria Mercè Mestre Torroella
Vocal 4: Maria Luisa Senante Romero

Tribunal suplent número 02
Presidenta: Julia Pilar Soler Garcia
Vocal 1: M. Teresa Piñero Prat
Vocal 2: Carmen Ferrer Castillo
Vocal 3: M Lourdes Caseny Ferrando
Vocal 4: M. del Claustre Piñol Tomas

Tribunal titular número 03
Presidenta: Carme Mas Morillas
Vocal 1: M. Teresa Raurich Marrades
Vocal 2: Misericordia Valls Loras
Vocal 3: Celso Verge Pla
Vocal 4: Francisca Segarra Ibañez

Tribunal suplent número 03
President: Francisco Gracia Navarro
Vocal 1: M. Teresa Carmen Crespo Gimeno
Vocal 2: M. Carmen Font Vidal
Vocal 3: Celso Galofre Saumell
Vocal 4: Venancia Compte Maranillo

Especialitat: Educació especial, pedagogia
terapèutica

Tribunal titular número 01
President: Jaume Ayats Arcusa
Vocal 1: Jose Luis Ruiz Casado
Vocal 2: M. Carmen Deiros Cabello
Vocal 3: Pilar Ramos Rodriguez Rubia
Vocal 4: M. Pilar Garolera Comas

Tribunal suplent número 01
Presidenta: M. Elena Burguera Llacuna
Vocal 1: Juan Jose Burgos Fernandez
Vocal 2: Ana Vila Diaz
Vocal 3: M. Dolores Tirado Asensio
Vocal 4: M. Amparo Vicente Marti

Tribunal titular número 02
Presidenta: M. Isabel Esteller Bel
Vocal 1: Juan Murillo De Tena
Vocal 2: Merce Tribo Traveria
Vocal 3: M. Carmen Fernandez Alcalde
Vocal 4: Isabel Reiriz Palacios

Tribunal suplent número 02
President: Juan Jose Blasco Aznar
Vocal 1: Raquel Garcia Sevilla
Vocal 2: Esther Brugada Bonet
Vocal 3: Josepa Vallverdu Radua
Vocal 4: Engracia Segura Sorribes

Tribunal titular número 03
Presidenta: Montserrat Garcia Picañol
Vocal 1: Inmaculada Martinez Garcia
Vocal 2: Cristina Perlado Del Alamo
Vocal 3: Maria Babot Grauliana
Vocal 4: Josep M. Huguet Biosca

Tribunal suplent número 03
Presidenta: Maria Mercedes Florit Juste
Vocal 1: M. Victoria Allue Lasaosa
Vocal 2: M. Pilar Ontañon Abajo
Vocal 3: Rosa Maria Ibañez Lafuente
Vocal 4: Amor Garcia Garcia

Tribunal titular número 04
Presidenta: Llucia Hernandez Simancas
Vocal 1: Rosa M. Madorran Saenz
Vocal 2: Angels Pelegri Riu
Vocal 3: Rosa Alvarez Castella
Vocal 4: Antoni Guri Viñas

Tribunal suplent número 04
President: Jaume Bertran Diars
Vocal 1: Nieves Anglada Garriga
Vocal 2: Maite Perez Garcia

Vocal 3: Esther Martinez Rubio
Vocal 4: Isabel Amalia Lopez Cardenas

Tribunal titular número 05
Presidenta: M. Montserrat Alsina Moya
Vocal 1: M. Dolores Mondelo Fierro
Vocal 2: Elena Santillan Saiz
Vocal 3: Begoña Echezarreta Garrido
Vocal 4: Rosaura Rinos Morales

Tribunal suplent número 05
Presidenta: Antonia Pareja Ruiz
Vocal 1: Roser Jove Font
Vocal 2: M. Paz Fernandez Espinosa
Vocal 3: Isabel Farras Aynes
Vocal 4: Elisenda Gol Busquet

Tribunal titular número 06
Presidenta: Montserrat Domingo Rigol
Vocal 1: Felisa M. Rodriguez Montoya
Vocal 2: M. Pilar Marco Martin
Vocal 3: M. Dolors Mulet Mas
Vocal 4: Nuria Carbonell Junyent

Tribunal suplent número 06
Presidenta: M. Lluisa Cotet Vila
Vocal 1: Montserrat Vidal Planas
Vocal 2: Encarnacion Diaz Sanchez
Vocal 3: Antonia Rossello Marti
Vocal 4: Fco.Javier Simarro Montane

Tribunal titular número 07
Presidenta: Maria Teresa Abellan Perez
Vocal 1: Maria Carmen Felipe Cuyas
Vocal 2: Carolina Freixa Figuerola
Vocal 3: Maria Creu Puchau Yguacel
Vocal 4: Francesca Creus Querol

Tribunal suplent número 07
Presidenta: Maria Dolores Morales Ruiz
Vocal 1: Aracely Carbo Navarro
Vocal 2: Esperança Escribano Martinez
Vocal 3: Maria Mercè Sau Bayer
Vocal 4: Antoni Igual Fornas

Tribunal titular número 08
President: Angel Guirado Serrat
Vocal 1: M. Angeles Ministral Masgrau
Vocal 2: Concepcion Martin Fernandez
Vocal 3: Almudena Marin Lozano
Vocal 4: Enrique Sala Malagarriga

Tribunal suplent número 08
Presidenta: Roser Coromina Mirabet
Vocal 1: Maria Noguera Serra
Vocal 2: Ana M. Fernandez Sevilla
Vocal 3: Nuria Castells Busquets
Vocal 4: M. Dolors Riera Salellas

Tribunal titular número 09
Presidenta: Lourdes Guitart Romans
Vocal 1: Carme Tarradellas Naspreda
Vocal 2: Maria Carmen Sabater Andreu
Vocal 3: Carmen Martinez Chicote
Vocal 4: Pepita Trias Vidal

Tribunal suplent número 09
Presidenta: Concepcio Ripoll Coll
Vocal 1: Marta Gasull Perpiña
Vocal 2: Pere Bassach Perez
Vocal 3: Isolda Coll Sala
Vocal 4: Encarnacio Dilme Romagos

Tribunal titular número 10
President: Antoni Capell Tehas
Vocal 1: Yolanda Perdices Esmet
Vocal 2: Josefa Puig Guardiola
Vocal 3: M. Dolors Pàmies Barberà
Vocal 4: Yolanda Montero Plaza

Tribunal suplent número 10
Presidenta: Margarita Merlos Borrull
Vocal 1: Roser Ribot Barri
Vocal 2: M. Ascensió García Visier
Vocal 3: M. Blanca Maldonado Borràs
Vocal 4: M. Carmen Javierre García

Tribunal titular número 11
Presidenta: M. Angels Gonzalez Estremad
Vocal 1: Montserrat Sans Rovira
Vocal 2: Elisa Gas Aixendri
Vocal 3: Josefa Astillero Garcia
Vocal 4: Azucena Triguero Martinez

Tribunal suplent número 11
Presidenta: Carme Negrillo Falcó
Vocal 1: Jose Hernando Sanchez
Vocal 2: Lidya Sanchis Llado
Vocal 3: M. Montserrat Iglesias Estrade
Vocal 4: Josepa Pascual Abello

Tribunal titular número 12
Presidenta: Maria Lourdes Ambros Ortiz
Vocal 1: Mercè Marti Pla
Vocal 2: Dolors Gallent Galindo
Vocal 3: M. Luisa Morello Elies
Vocal 4: Imma Gauxachs Querol

Tribunal suplent número 12
President: Joan Domenec Farnos Miro
Vocal 1: Esther Bernal Argimon
Vocal 2: M. Carmen Duart Bertomeu
Vocal 3: Maria Zoraida Codorniu Raga
Vocal 4: Montse Valladares Fernandez

Especialitat: Educació infantil

Tribunal titular número 01
Presidenta: Nuria Martin Guillaumes
Vocal 1: Roser Baulies Salse
Vocal 2: Josefa Pascual Panades
Vocal 3: M. Asuncion Ferrer Parareda
Vocal 4: Sonia Terroso Alvarez

Tribunal suplent número 01
Presidenta: Anna Maria Martinez Caballero
Vocal 1: Rosa Manobens Mir
Vocal 2: Merce Carles Torrents
Vocal 3: Anna M. Rodriguez Ribas
Vocal 4: Ana Güerri Gil

Tribunal titular número 02
Presidenta: Mireia Lopez Manzano
Vocal 1: Montserrat Calvo Segarra
Vocal 2: M. Luisa Rodriguez Mateos
Vocal 3: Benedicta Ibañez Vicente
Vocal 4: Maria Angeles Cabrerizo Huerta

Tribunal suplent número 02
Presidenta: Laura Salvador Valls
Vocal 1: Anna Maria Rosello Molinari
Vocal 2: Joana Leon Navarro
Vocal 3: Concepcion Ceballos Amil
Vocal 4: Roser Soriano Casanovas

Tribunal titular número 03
Presidenta: Gloria Soriano Garcia
Vocal 1: Juana Cespedes Martin
Vocal 2: Roser Torello Carbo
Vocal 3: Maria Dolors Nadal Alemany
Vocal 4: Dolors Gasia Gabernet

Tribunal suplent número 03
Presidenta: Aurora Quiñones Garrido
Vocal 1: Maria Rosa Birba Cuffi
Vocal 2: Montserrat Salvans Giralt
Vocal 3: Joaquin Mir Talavera
Vocal 4: Ana Garolera Casadevall
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Tribunal titular número 04
Presidenta: Ana M. Pous Grebol
Vocal 1: Montserrat Escoda Pujol
Vocal 2: Cristina Alonso Mayor
Vocal 3: Susana Romero Nieto
Vocal 4: Montserrat Miro Franch

Tribunal suplent número 04
Presidenta: Magdalena Blanes Orts
Vocal 1: Elvira Gomez Julve
Vocal 2: M. Gemma Cerezo Pumariega
Vocal 3: Maria Dolores Abad Garcia
Vocal 4: Eva Maria Ruiz Ruano Moñino

Tribunal titular número 05
Presidenta: Carmen Romero Malpica
Vocal 1: Anna Fontanals Jacas
Vocal 2: Petra Cano Fernandez
Vocal 3: Dolors Vilagrasa Clota
Vocal 4: M. Montserrat Sala Parcerisas

Tribunal suplent número 05
Presidenta: Maria Roca Perez
Vocal 1: Carmen Peñin Hidalgo
Vocal 2: Anna Martinez Garcia
Vocal 3: M. Teresa Granollers Palou
Vocal 4: Maria Teresa Figuerola Moya

Tribunal titular número 06
President: Jose Gonzalez Grau
Vocal 1: Angeles Gil Mur
Vocal 2: Cristina Esteve Garcia
Vocal 3: Maria Roser Carrasco Nualart
Vocal 4: Rosa Barrachina Peris

Tribunal suplent número 06
Presidenta: Josefa Faneca Espinos
Vocal 1: Maria Loreto Vives Farres
Vocal 2: Adela Torres Rojo
Vocal 3: Ana Sanchez Juarez
Vocal 4: M. Del Mar Roca Iglesias

Tribunal titular número 07
Presidenta: Angels Boada Narbona
Vocal 1: Rosa Julia Guiu Piñol
Vocal 2: M. Isabel Gomez Lainez
Vocal 3: M. Antonia Garralda Alonso
Vocal 4: Rosario Funosas Rustey

Tribunal suplent número 07
Presidenta: Rosa Maria Gras Huerva
Vocal 1: Montserrat Florejachs Gomez
Vocal 2: Gemma Ferrer Frisach
Vocal 3: Pilar Fernandez Tomas
Vocal 4: Francoise Ferrenbach Genty

Tribunal titular número 08
President: Juan Ramon Jado Castilla
Vocal 1: M. Pilar Leon Reniu
Vocal 2: Edita Lopez Perez
Vocal 3: M. Jose Martin Alonso
Vocal 4: M. Teresa Mendez Perez

Tribunal suplent número 08
Presidenta: Roser Bellostes Terre
Vocal 1: Maria Gracia Muñoz Trejo
Vocal 2: Teresa Palmero Asensio
Vocal 3: Aurora Prades Barrau
Vocal 4: M. Teresa Rodriguez Rodriguez

Tribunal titular número 09
Presidenta: M. Concepcion Carreño Serrai-
ma
Vocal 1: Felipa Martinez Zayas
Vocal 2: Amparo Novella Bou
Vocal 3: Sonia Puente Reverte
Vocal 4: Maria Teresa Samperi Sanchez

Tribunal suplent número 09
Presidenta: Concepcion Saura Pallares

Vocal 1: M. Dolores Vega Mansilla
Vocal 2: Vicenta Ballano Tabernero
Vocal 3: M Teresa Castellvi Savall
Vocal 4: Nuria Frias Hernandez

Tribunal titular número 10
Presidenta: Margarida Muset Adel
Vocal 1: Merce Baño Garcia
Vocal 2: Montserrat Ruiz Gimenez
Vocal 3: Merce Perona Herrero
Vocal 4: Vanessa Rodriguez Rodriguez

Tribunal suplent número 10
Presidenta: Montserrat Casas Bul
Vocal 1: Lourdes Alocen Tomico
Vocal 2: M. Del Prado Gonzalez Carrasco
Vocal 3: Maria Vilajuana Bosch
Vocal 4: Julia Peguera Marva

Tribunal titular número 11
Presidenta: Francisca Gruas Merino
Vocal 1: Angeles Garcia Mateos
Vocal 2: M. Pilar Javierre Ibarz
Vocal 3: Manuela Pechobierto Guardiola
Vocal 4: Remei Bosch Perez

Tribunal suplent número 11
Presidenta: Miriam Velamazan Allepus
Vocal 1: M. Luisa Pueyo Nuñez
Vocal 2: M. Isabel Martin Cordobes
Vocal 3: M. Assumpcio Lozano Quintana
Vocal 4: Núria Olm Miras

Tribunal titular número 12
Presidenta: Carme Rosell Noguera
Vocal 1: M. Lourdes Murciego Chamorro
Vocal 2: Ana M. Riera Capella
Vocal 3: M. Dolors Valls Vallve
Vocal 4: M. Cinta Bofill Cervello

Tribunal suplent número 12
Presidenta: Inmaculada Buñuel Azor
Vocal 1: Emilia Fernandez Cabrero
Vocal 2: M. Angels Illa Vila
Vocal 3: Rosa Orpinell Braso
Vocal 4: Natalia Sauri Torras

Tribunal titular número 13
Presidenta: Dolors Arteaga Pinadell
Vocal 1: Concepcion Perez Cadenas
Vocal 2: Ana Torres Grau
Vocal 3: Maria Concepció Camos Martorell
Vocal 4: Mercedes Gines Diez

Tribunal suplent número 13
Presidenta: M. Nuria Soler Sucarrat
Vocal 1: Carolina Moreno Serrano
Vocal 2: M. Teresa Serrano Garcia
Vocal 3: Victoria Caballero Valdes
Vocal 4: Olimpia Gonzalez Dos Santos

Tribunal titular número 14
Presidenta: Prudencia Sanchez Roman
Vocal 1: M. Sagrario Redondo Gil-Ortega
Vocal 2: Maria Blanca Arias Gomez
Vocal 3: Irene Garcia Tabernero
Vocal 4: Maria del Mar Olivares Lorenzo

Tribunal suplent número 14
Presidenta: M. Carmen Lozano Comas
Vocal 1: M. Carmen Vicario Garcia
Vocal 2: M. Del Pilar Fernandez Ruiz
Vocal 3: Josefa Moreno Leal
Vocal 4: Montserrat Vergara Valls

Tribunal titular número 15
Presidenta: Ana Maria Escarre Orland
Vocal 1: Maria Saldaña Morgades
Vocal 2: Jaume Centelles Pastor
Vocal 3: Ana Maria Martinez Ramirez
Vocal 4: Rosa Valls Sanchez

Tribunal suplent número 15
Presidenta: Pilar Usan Tudela
Vocal 1: Ester Forne Castaño
Vocal 2: M. Elena Pla Gean
Vocal 3: Maria Borrell Guimera
Vocal 4: Sonia Maldonado Pascual

Tribunal titular número 16
Presidenta: Gloria Gimenez Ubach
Vocal 1: Magdalena Tomas Ribes
Vocal 2: Victorina Garcia Martin
Vocal 3: Merce Riera Canals
Vocal 4: Maria Elena Coscojuela Duaso

Tribunal suplent número 16
Presidenta: Anabel Serrat Porcel
Vocal 1: Pilar Pauls Romeo
Vocal 2: Magdalena Capafons Romeo
Vocal 3: Roser Mulet De Arriba
Vocal 4: Montserrat Bonfill Vazquez

Tribunal titular número 17
Presidenta: Mercè Puigdelmas Vilaro
Vocal 1: M. Assumpta Vilallonga Quiñones
Vocal 2: Marta Juve Catala
Vocal 3: Silvia Abello Riera
Vocal 4: Margarida Lorences Barrus

Tribunal suplent número 17
Presidenta: M. Jose Güell Roca
Vocal 1: Laura Asensio Nicodemus
Vocal 2: M. Aurora Moles Pastor
Vocal 3: Eugenia Cantos Del Viejo
Vocal 4: M. Rosa Pinto Pereda

Tribunal titular número 18
Presidenta: M. Inmaculada Pes Rocafort
Vocal 1: Ester Ayala Perez
Vocal 2: Nuria Navarro Gonzalez
Vocal 3: Nuria Cubinsa Adsuar
Vocal 4: Alba Sabater Llaurado

Tribunal suplent número 18
Presidenta: Virtudes Luque Pachon
Vocal 1: M. Josefa Guzman Perez
Vocal 2: Maria Carmen Armesto Garcia
Vocal 3: Montserrat Pau Pernau
Vocal 4: Obdulia Freixes Folch

Tribunal titular número 19
Presidenta: Eulalia Agusti Coll
Vocal 1: M. Mercedes Calleja Benito
Vocal 2: Núria Rodriguez Bodelon
Vocal 3: Ana M. Ibeas Ibeas
Vocal 4: Esther Calvo Segarra

Tribunal suplent número 19
Presidenta: Victoria Torres Poch
Vocal 1: M. Gloria Sabate Ferrer
Vocal 2: Carmen Lopez Vargas
Vocal 3: Montserrat Cusco Ezquerra
Vocal 4: Nuria Vega Arrieta

Tribunal titular número 20
Presidenta: Maria Puig Gordi
Vocal 1: Anna Comet Cubilo
Vocal 2: Teresa Velasco Azon
Vocal 3: Ana Carmen Perez Carrion
Vocal 4: Montserrat Huerga Fernandez

Tribunal suplent número 20
Presidenta: Assumpta Regales Pou
Vocal 1: M. Carmen Cortell Rosente
Vocal 2: M. Teresa Zaragoza Caldera
Vocal 3: Pilar Roca Alcarria
Vocal 4: M. Luisa Mercadal Valles

Tribunal titular número 21
Presidenta: Lourdes Botifoll Julia
Vocal 1: M. Agustina Ferrer Tomas
Vocal 2: Susana Boldu Casas
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Vocal 3: Paula Vaquero Franco
Vocal 4: Lourdes Riera Ribas

Tribunal suplent número 21
Presidenta: Aranzazu Marina Bielsa Castan
Vocal 1: Gemma Muntane Terme
Vocal 2: Mercè Lafont Ruzafa
Vocal 3: M. Del Pilar Gaza Coderch
Vocal 4: Antoni Domenech Alberich

Tribunal titular número 22
Presidenta: Maria Rodriguez Ferrer
Vocal 1: Angels Felipe Martinez
Vocal 2: Maria Bote Borreguero
Vocal 3: Aurora Vilanova Prat
Vocal 4: M. Nuria Ruiz Tomas

Tribunal suplent número 22
Presidenta: Magdalena Esteso Garcia
Vocal 1: Maria Carmen Quintana Garcia
Vocal 2: Mercedes Perez Morano
Vocal 3: Justina Peña Bravo
Vocal 4: Rosa Maria Plaza Gonzalez

Tribunal titular número 23
President: Carlos Enrique Garcia Perez
Vocal 1: Marta Marced Botella
Vocal 2: Manuela Molina Alcaraz
Vocal 3: M. Ines Parra Guzman
Vocal 4: Marina Sanchez Crespo

Tribunal suplent número 23
Presidenta: Maria Antonia Capella Vilurbina
Vocal 1: Merce Barral Mañe
Vocal 2: Esther Fernandez Valle
Vocal 3: Eva M. Martínez Aliaga
Vocal 4: Esther Riudor Suñe

Tribunal titular número 24
President: Jorge de Diego Navalon
Vocal 1: Dolores Quirant Marco
Vocal 2: Ana María Cano García
Vocal 3: M Blanca de la Malla Bonet
Vocal 4: Josefina Valenti Batlle

Tribunal suplent número 24
Presidenta: Concepcion Lopez Arias
Vocal 1: Cesarea Gomez Gomez
Vocal 2: Maria Sanchez Iglesias
Vocal 3: M. Jose Gracia Lopez
Vocal 4: Pilar Villa Martinez

Tribunal titular número 25
President: Antoni Monclus Arnau
Vocal 1: Mercedes Barnach Gonzalez
Vocal 2: Eva Olivera Puertolas
Vocal 3: M. Luz Garcia Dominguez
Vocal 4: Maria Bago Carner

Tribunal suplent número 25
Presidenta: Concha Laplana Pardinilla
Vocal 1: M. Montserrat Pujol Matas
Vocal 2: Maria Isabel Martinez Jimenez
Vocal 3: M. Mercedes Garcia Oset
Vocal 4: Dolors Cuxart Taltavull

Tribunal titular número 26
President: Francesc Xavier Codina Morral
Vocal 1: Yolanda Garcia De La Torre
Vocal 2: Pilar Farras Puigpinos
Vocal 3: Cristina Diaz Sanchez
Vocal 4: Emilia Dalmases Royo

Tribunal suplent número 26
Presidenta: Nuria Viladevay Montanera
Vocal 1: Alicia Donat Viñals
Vocal 2: Nuria Fores Crusat
Vocal 3: Pilar Gracia Zorraquin
Vocal 4: Manuela Martinez Hernandez

Tribunal titular número 27
President: Ramon Palau Carreras
Vocal 1: Carla Concepc Cercos Sanchez
Vocal 2: Josep Valls Camps
Vocal 3: Victoria Peña Perez
Vocal 4: Maria Carmen Lacasa Ruiz

Tribunal suplent número 27
Presidenta: Elena Espunyes Monllor
Vocal 1: Concepcion Flix Prats
Vocal 2: Marta Canals Ruera
Vocal 3: Maria Teresa Aparici Garcia
Vocal 4: Rosa M. Toran Benages

Tribunal titular número 28
Presidenta: Ester Lopez Morales
Vocal 1: Maria Cristina Graells Montserrat
Vocal 2: Maria Teresa Garcia Ventos
Vocal 3: Montserrat Galindo Ramirez
Vocal 4: Francisca Furones Dominguez

Tribunal suplent número 28
Presidenta: Carmen Millan Lopez
Vocal 1: Rosa Maria Garcia Torre
Vocal 2: Dolores Gracia Celma
Vocal 3: M. Montserrat Juve Jane
Vocal 4: Avelina Miro Relat

Tribunal titular número 29
Presidenta: Isabel Maria Lopez Ruiz
Vocal 1: Graciela B. Moreno Royo
Vocal 2: Maria Riera Olive
Vocal 3: Carmen Xiberta Estevan
Vocal 4: M. Montserrat Casals Ferrer

Tribunal suplent número 29
Presidenta: Ursula Morato Gomez
Vocal 1: M. Cecilia Gutierrez Rebato
Vocal 2: Maria Carmen Perez Caballero
Vocal 3: Maria Soledad Anguita Lopez
Vocal 4: Maria Teresa Garcia Bonillo

Tribunal titular número 30
Presidenta: Ana Guillamon Camañes
Vocal 1: Maria Teresa Sancho Benedicto
Vocal 2: Maria Carme Costa Amills
Vocal 3: Montserrat Nuñez Codina
Vocal 4: Soledad Blanco Dominguez

Tribunal suplent número 30
Presidenta: Esther Camprubi Bautista
Vocal 1: Florencia Martinez Esteban
Vocal 2: Francisca Batista Flores
Vocal 3: Mireia Monjo Garriga
Vocal 4: Teresa Capdevila Riu

Tribunal titular número 31
Presidenta: Blanca Calderon Ruiz
Vocal 1: Claudia Berenguera Bell
Vocal 2: M. Dolores Peña Gomez
Vocal 3: Francisca Garcia Perez
Vocal 4: Eulalia Aris Tura

Tribunal suplent número 31
Presidenta: Maria Garcia Gutierrez
Vocal 1: Marta Puig Mayor
Vocal 2: Maria Teresa Junyent Comas
Vocal 3: Agnes De Yzaguirre Maura
Vocal 4: Anna Joana Bardolet Cardus

Tribunal titular número 32
Presidenta: Maria Teresa Manils De Andres
Vocal 1: M. Isabel Fontanet Sallares
Vocal 2: Josefina Carretero Palomares
Vocal 3: Antonia Bergada Armengol
Vocal 4: Juana Alonso Canales

Tribunal suplent número 32
Presidenta: Elisabeth Dubreuil Torruella
Vocal 1: M. Antonia Vidal Gumi
Vocal 2: Montserrat Vancells Carreras

Vocal 3: Glady Zafra Pinto
Vocal 4: Rosa M. Arruego Perena

Tribunal titular número 33
President: Andreu Otero Triola
Vocal 1: M. Dolors Vilanova Banti
Vocal 2: Consol Riera Collell
Vocal 3: Anna Ribot Baye
Vocal 4: Cristina Vila Pibernat

Tribunal suplent número 33
Presidenta: Isabel Antunez Vitales
Vocal 1: Montserrat Julia Joher
Vocal 2: Anna Casellas Fabrellas
Vocal 3: Rosa Casanovas Roget
Vocal 4: Montserrat Hugas Vila

Tribunal titular número 34
Presidenta: Ana M. Nadal Farreras
Vocal 1: Dolca Vert Ros
Vocal 2: M. Teresa Ribas Marce
Vocal 3: Isabel Roura Peracaula
Vocal 4: Marta Borrell Puig

Tribunal suplent número 34
Presidenta: Rosa M. Salellas Magret
Vocal 1: Ana Prat Largo
Vocal 2: M. Angels Oliveras Rubirola
Vocal 3: Nuria Ribas Carcamo
Vocal 4: Victoria Casellas Casanovas

Tribunal titular número 35
Presidenta: Elisabet Coloma Costa
Vocal 1: Dunia Cervia Palomeras
Vocal 2: M. Carmen Cornet Farrerons
Vocal 3: Mercedes Pla Blanco
Vocal 4: Silvia Ereza Pintos

Tribunal suplent número 35
Presidenta: Teresa Rosa Testart
Vocal 1: Maria Desoy Mañe
Vocal 2: M. Dolors Pedraza Leon
Vocal 3: Rosa M. Chueca Magallon
Vocal 4: M. Teresa Casabo Oliver

Tribunal titular número 36
Presidenta: Catalina Riembau Serra
Vocal 1: Josefa Rosas Portas
Vocal 2: Pilar Gubau Xargay
Vocal 3: M. Dolores Gutierrez Gallego
Vocal 4: M. Pilar Sampietro Mota

Tribunal suplent número 36
Presidenta: Dolors Vila Masos
Vocal 1: Ana Mendez Canals
Vocal 2: Maria Pilar Perez Sanchez
Vocal 3: Ester Baseiria Marti
Vocal 4: Anna M. Varela Fernandez

Tribunal titular número 37
Presidenta: Pilar Alonso Tornes
Vocal 1: Dolors Puig Serramitja
Vocal 2: Anna Ferrer Fajula
Vocal 3: Isabel Gonzalez Gonzalez
Vocal 4: M. Carmen Ternero Laborda

Tribunal suplent número 37
Presidenta: Montserrat Cerdan Ponsa
Vocal 1: M. Montserrat Roqueta Bru
Vocal 2: Imma Bayona Prats
Vocal 3: Margarida Soler Triadu
Vocal 4: Assumpcio Bagudanch Taberner

Tribunal titular número 38
Presidenta: Dolors Serra Rigau
Vocal 1: Pilar Bosch Molinet
Vocal 2: Josefina Coll Johe
Vocal 3: Montserrat Suquet Rementol
Vocal 4: Nuria Ventura Pujolar
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Tribunal suplent número 38
Presidenta: M. Angels Serramitja Vila
Vocal 1: M. Pilar Moreno Gallegos
Vocal 2: Maria Isabel Perez Ramirez
Vocal 3: Maria Gloria Castañer Rius
Vocal 4: Teresa Ferrer Ribas

Tribunal titular número 39
Presidenta: Laura Rexach Lamolla
Vocal 1: Teresa Huguet Farràs
Vocal 2: M. Goretti Moix Arnó
Vocal 3: Josepa Teixidó Estiarte
Vocal 4: Rosa-M. Illa Gassó

Tribunal suplent número 39
President: Eduardo Peremiquel Vizcarra
Vocal 1: Ana-B. Colén Ráfales
Vocal 2: M. Carme Capdevila Padrell
Vocal 3: Olívia Finestres Dolcet
Vocal 4: Pilar Pueyo Borraz

Tribunal titular número 40
Presidenta: Olga Fusté Guiu
Vocal 1: Rosabel Barbé Campistany
Vocal 2: Josefina Tomas Vernet
Vocal 3: Elvira Abelló Xipell
Vocal 4: M. Elena Fargues Oriach

Tribunal suplent número 40
President: Ramon Castello Culell
Vocal 1: Nativitat Ribes Mor
Vocal 2: Glòria Miret Miarnau
Vocal 3: Isabel Miranda Torres
Vocal 4: Adoració Ribera Tordesillas

Tribunal titular número 41
Presidenta: Agnès Garriga Ubach
Vocal 1: Montserrat Villagrasa Masot
Vocal 2: Mercè Piñol Sentís
Vocal 3: Rosa-M. Peralta Ibars
Vocal 4: Montserrat Vall Segura

Tribunal suplent número 41
Presidenta: Maria Carmen Andres Delgado
Vocal 1: Felisa Jiménez Calvo
Vocal 2: Begonya Cosculluela Pons
Vocal 3: Consol Esteve Armengol
Vocal 4: Anna-M. Monseny Vilarasau

Tribunal titular número 42
Presidenta: M. Jesús Marín Santos
Vocal 1: Mònica Baradad Terrado
Vocal 2: Rosa Vidal Bach
Vocal 3: M. Dolors Bosch Pujol
Vocal 4: Maria Monné Santamaria

Tribunal suplent número 42
Presidenta: Cecília Perera Tugues
Vocal 1: M. Pilar Florensa Briansó
Vocal 2: Rosa-M. Gili Escolà
Vocal 3: M. Dolors Raidó Mangues
Vocal 4: Adela Gutiérrez Adrià

Tribunal titular número 43
Presidenta: M. Dolores Colilles Sole
Vocal 1: Sonia Conejo Fortuny
Vocal 2: M. Emilia Chamizo Espinosa
Vocal 3: M. Angeles Garcia Sanchez
Vocal 4: M. Teresa Roige Riba

Tribunal suplent número 43
Presidenta: Rosa M. Perez Lacasta
Vocal 1: Carmen Garcia Sebastia
Vocal 2: M. Lourdes Ciurana Sole
Vocal 3: M. Teresa Eixarch Valles
Vocal 4: Manuela Medina Jurado

Tribunal titular número 44
Presidenta: M. Luisa Garriga Martinez
Vocal 1: Eva M. Vazquez Lobato
Vocal 2: Maria Jose Roca Flores

Vocal 3: M. Angels Riera Bail
Vocal 4: Dolores Varo Matito

Tribunal suplent número 44
Presidenta: M. Teresa Garcia Sole
Vocal 1: M. Dolors Juan Icart
Vocal 2: Inmaculada Chapatte De Gabriel
Vocal 3: Angeles Castella Rosales
Vocal 4: Ana Maria Guerrero Serena

Tribunal titular número 45
Presidenta: Eva Marce Batet
Vocal 1: M. Josefa Valdivia Castarnado
Vocal 2: Rosina Rebull Ciuret
Vocal 3: M. Antonia Saiz Aliaga
Vocal 4: Olga Cadiach Puig

Tribunal suplent número 45
Presidenta: Montserrat Huguet Llaurado
Vocal 1: Montserrat Perez Casas
Vocal 2: Elisabet Mercade Pannou
Vocal 3: Clara Manuela Pulido Tejero
Vocal 4: Vanessa Catala Chafer

Tribunal titular número 46
Presidenta: M. Montserrat Bono Gispert
Vocal 1: Isabel Curieses Garcia
Vocal 2: M. Rosa Ferre Guinovart
Vocal 3: Concepcion Navarro Segarra
Vocal 4: Montserrat Fortuny Casas

Tribunal suplent número 46
Presidenta: Liduvina Giralt Batista
Vocal 1: M. Teresa Figueras Briones
Vocal 2: Purificacion Morales Parejo
Vocal 3: Merce Curull Iborra
Vocal 4: M. Carme Casanelles Moix

Tribunal titular número 47
Presidenta: Gemma Casas Sorribes
Vocal 1: Sonia Sabido Serra
Vocal 2: Carmen Goretti Gonzalez Gonza-
lez
Vocal 3: M. Dolores Guerrero Gutierrez
Vocal 4: Joana Sanchez Pleguezuelos

Tribunal suplent número 47
Presidenta: Maria Ciurana Fortuny
Vocal 1: M. Belen Marti Bertrand
Vocal 2: Meritxell Muste Herrera
Vocal 3: Teresa Blade Blade
Vocal 4: Magdalena Torrents Alberich

Tribunal titular número 48
Presidenta: Maria Consuelo Sagrera Vila-
plana
Vocal 1: Juana Carmen Royo Sorribes
Vocal 2: Carme Subirats Marti
Vocal 3: Maria Estela Royo Tomas
Vocal 4: Maria del Carme Margalef Queralt

Tribunal suplent número 48
Presidenta: M. Goretti Escola Miro
Vocal 1: M. Isabel Ciurana Tost
Vocal 2: Josep Jaume Sastre Cortiella
Vocal 3: Josefa Espinach Lapeira
Vocal 4: Maria Teresa Santiago Rodriguez

Tribunal titular número 49
Presidenta: Ana Ginata Granja
Vocal 1: Providencia Aragones Valls
Vocal 2: Maria Jose Gine Millan
Vocal 3: M. Cinta Aznar Febrer
Vocal 4: Francesca Pallares Cascales

Tribunal suplent número 49
Presidenta: M. Carmen Beltran Alvaro
Vocal 1: Ana Maria Ferri Marzo
Vocal 2: Concepcio Dobon Gomez
Vocal 3: M. Antonia Galiana Salvatella
Vocal 4: Lourdes Ropals Baiges

Especialitat: Educació primària, anglès

Tribunal titular número 01
Presidenta: Margarida Jordan Gala
Vocal 1: Mercedes Barroetabeña Cervera
Vocal 2: Dolors Ribas Busquets
Vocal 3: Magdalena Moñino Sanz
Vocal 4: Lourdes Martinez Martinez

Tribunal suplent número 01
President: David Ocaña Miñarro
Vocal 1: Neus Pedrol Justribo
Vocal 2: Ines Valle Corral
Vocal 3: Enrique Figuerola Giralt
Vocal 4: Nuria Sastre Canal

Tribunal titular número 02
Presidenta: Carme Oller Dam
Vocal 1: Ricard Caparros Peña
Vocal 2: Covadonga Arcega Acero
Vocal 3: Gema Abadia Monforte
Vocal 4: Vicenta Bou Rambla

Tribunal suplent número 02
Presidenta: M. Consuelo Vallejo Anton
Vocal 1: Lucia Gomez Gomez
Vocal 2: Montserrat Ruiz Carrasco
Vocal 3: Maria Guardia Odena
Vocal 4: Avelino Carbajal Geribon

Tribunal titular número 03
President: Jose-Miguel Lucea Galicia
Vocal 1: Emma Rodriguez Terradellas
Vocal 2: Albert Estrada Bosch
Vocal 3: Mathias Sala Riu
Vocal 4: Carles Babi Vila

Tribunal suplent número 03
President: Jose Antonio Lanaspa Perez
Vocal 1: Elisabeth Badia Escola
Vocal 2: Anna Maria Vinagre Calvo
Vocal 3: M. Carmen Camprubi Maya
Vocal 4: Concepcion Azorin Fabrega

Tribunal titular número 04
Presidenta: Francesca Muñoz Campos
Vocal 1: Maria Isabel Alarcon Hijano
Vocal 2: Maria Elena Colomina Vazquez
Vocal 3: Manuela del Alamo Muñoz
Vocal 4: Africa Lorente Castillo

Tribunal suplent número 04
President: Jordi Gonzalez Ramirez
Vocal 1: Isabel Moradillo Iturriaga
Vocal 2: Maria Neus Grau Nadal
Vocal 3: Carmen Torres Arraez
Vocal 4: Maria Carme Canyelles Ballus

Tribunal titular número 05
Presidenta: M. Rosario Guerrero Velazquez
Vocal 1: Ricardo Masferrer Clara
Vocal 2: Jose Cerezo Lopez
Vocal 3: Montserrat Farre Mallofre
Vocal 4: Maria Francisca Serrano Vargas

Tribunal suplent número 05
Presidenta: Neus Gracia Ramon
Vocal 1: Marc Antonio Llobet
Vocal 2: Eugenio Manuel Pacheco Caballe-
ro
Vocal 3: Maria Assumpció Turigues Vernet
Vocal 4: Maria Reyes Pala Campo

Tribunal titular número 06
Presidenta: Neus Serra Cornella
Vocal 1: Adelina Herrera Corcoll
Vocal 2: Victoria Manzano Burrel
Vocal 3: Eulalia Huguet Sola
Vocal 4: M. Isabel Rosa Sanchez
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Tribunal suplent número 06
Presidenta: Pilar Sancho Espigule
Vocal 1: M. Teresa Casas Rio
Vocal 2: Josep M. Barneda Garanger
Vocal 3: Josefa Riu Surroca
Vocal 4: Luisa M. Otero Fernandez

Tribunal titular número 07
Presidenta: M. Rosario de Antonio Garcia
Vocal 1: Josefina Puchercós Pericón
Vocal 2: Anna-M. Masip Verdié
Vocal 3: M. Roser Creus Vila
Vocal 4: M. Carmen Boira Cuello

Tribunal suplent número 07
Presidenta: Núria Calvís Palau
Vocal 1: M. Josepa Mayench Serramona
Vocal 2: Montserrat Solsona Pàmpols
Vocal 3: M. Isabel Santiago García
Vocal 4: M. Montserrat Oncins Pujol

Tribunal titular número 08
President: Raul Hernandez Renedo
Vocal 1: Gemma Abad Ballarin
Vocal 2: Maria Isabel Llorens Roig
Vocal 3: Enric Pibernat Gasull
Vocal 4: Rosa Pujals Ras

Tribunal suplent número 08
Presidenta: M. Esperança Amill Rocamora
Vocal 1: M. Cristina Pérez Llobera
Vocal 2: Joan Maria V. Sanchez Gispert
Vocal 3: Nuria Palain Pont
Vocal 4: M. Manuela Garcia Rodriguez

Tribunal titular número 09
Presidenta: M. Jose Fuster Moreso
Vocal 1: Margarita Fores Estruga
Vocal 2: Teresa Audi Farnos
Vocal 3: M. Carmen Vernet Moya
Vocal 4: M. Montserrat Sabater Bertomeu

Tribunal suplent número 09
Presidenta: Lourdes Urbano Gasia
Vocal 1: M. Teresa Vidal Gallego
Vocal 2: Montserrat Boldu Mayor
Vocal 3: Julia Celma Lluis
Vocal 4: Anna Arasa Balastegui

Especialitat: Educació primària, educació fí-
sica

Tribunal titular número 01
President: Manuel Angel Mateos Hidalgo
Vocal 1: Xavier Forcadell Drago
Vocal 2: Ana Isabel de Dios Perrino
Vocal 3: Ana Belen Garcia Mazo
Vocal 4: Josefa Mur Ariño

Tribunal suplent número 01
President: Jose Nuez Tapia
Vocal 1: Juan Gregorio Endrino Nieto
Vocal 2: M. Pilar Torrente Viladot
Vocal 3: Jacinto Sanz Romero
Vocal 4: Jose Maria Boj Cruz

Tribunal titular número 02
President: Albert Ramirez Sunyer
Vocal 1: Elena Sanchez Sanchez
Vocal 2: Pilar Lacosta Alvarez
Vocal 3: Yolanda Gomez Jurado
Vocal 4: Sebastia Gordi Barges

Tribunal suplent número 02
Presidenta: M. Olga Rodriguez Diaz
Vocal 1: Antonio Otero Angulo
Vocal 2: Sebastian Fernandez Fernandez
Vocal 3: Raquel Viejo Vicente
Vocal 4: Montserrat Vega Monteagudo

Tribunal titular número 03
Presidenta: M. Carmen Mancebo Fernandez
Vocal 1: Vicente Paz Santos
Vocal 2: Marta Ferre Benach
Vocal 3: Teodoro Valmala Bergua
Vocal 4: Purificacion Talavero Carulla

Tribunal suplent número 03
Presidenta: Maria Jose Gonzalez Barrio-
nuevo
Vocal 1: Salvador Duran Vera
Vocal 2: M. del Mar de Pablo Lucas
Vocal 3: Guadalupe Iglesias Gonzalez
Vocal 4: Isidro Lopez Baeza

Tribunal titular número 04
President: Juan Marin Carceles
Vocal 1: Angel Raimundez Alvarez
Vocal 2: M. Concepcion Gracia Sanchez
Vocal 3: Jesus Garcia Cadenas
Vocal 4: Santiago Herrero Herrero

Tribunal suplent número 04
President: Joan Manuel Cubilla Vila
Vocal 1: Esperanza Sanz Borobia
Vocal 2: Jose Manuel Motrel Girgas
Vocal 3: Jordi Palachi Gómez
Vocal 4: Enric Bertran Gonzalez

Tribunal titular número 05
President: Javier Salcedo Lagullon
Vocal 1: Silvia Domínguez Pérez
Vocal 2: Vicente Ruiz Rodriguez
Vocal 3: Daniel Andrés Arévalo
Vocal 4: Maurilio Alonso Mezquita

Tribunal suplent número 05
President: Francisco Caravaca Bernado
Vocal 1: Raul Perez Espinosa
Vocal 2: Agustin Calvo Torrecilla
Vocal 3: Aurora Hernandez Gascon
Vocal 4: Jose Antonio Martinez Miñambres

Tribunal titular número 06
President: Juan Salomon Sancho
Vocal 1: Carmen Gonzalez Perez
Vocal 2: Jose Luis Castillo Teres
Vocal 3: Merce Suñe Abellan
Vocal 4: Pilar Ibañez Garcia

Tribunal suplent número 06
Presidenta: M. Magdalena Puig Jimenez
Vocal 1: Concepcion Acedo Martinez
Vocal 2: Maria Teresa de Grandi Lopez
Vocal 3: Raquel Montse. Valle Pardeiro
Vocal 4: Francisco Gomez Porcel

Tribunal titular número 07
President: Jaume Subirachs Miret
Vocal 1: Adrian Arriaza Lopez
Vocal 2: David De La Cueva Ventura
Vocal 3: Agustin Sanchez Bazo
Vocal 4: Natalia Cabeza Bentane

Tribunal suplent número 07
Presidenta: Montserrat Fernandez Olivares
Vocal 1: Jose Enrique Sedano Romero
Vocal 2: Montserrat Fernandez Galvez
Vocal 3: Pablo Dominguez Sanchez
Vocal 4: Trinidad Puertas Molinas

Tribunal titular número 08
President: Juan Baseiria Sala
Vocal 1: Eva Masferrer Domingo
Vocal 2: Carla Gil Hernandez
Vocal 3: Neus Oliver Nierga
Vocal 4: Montserrat Gutierrez Garcia More-
no

Tribunal suplent número 08
Presidenta: Susanna Serra Teixidor
Vocal 1: Francesc Soler Sureda
Vocal 2: Anna Fondevila Delgado
Vocal 3: Montserrat Carreras Matas
Vocal 4: Mercè Serra Gelis

Tribunal titular número 09
President: Josep Bofill Deu
Vocal 1: Jordi Ventura Soler
Vocal 2: Vicente Terradez Terradez
Vocal 3: Roser Blanch Falgas
Vocal 4: Margarida Nicuesa Tejedor

Tribunal suplent número 09
President: Xavier Combis Colomer
Vocal 1: Juana Pages Aulet
Vocal 2: Joan Casademont Vila
Vocal 3: Jordi Pedra Domenech
Vocal 4: Maria Mercedes Ramon Bohil

Tribunal titular número 10
Presidenta: Maria Rexach Lamolla
Vocal 1: M. Lourdes Ruf Cambres
Vocal 2: Miquel Fontelles Sancho
Vocal 3: Berta Cónsul Martínez
Vocal 4: José-Luís Zurita Donés

Tribunal suplent número 10
Presidenta: Pilar de Lara Sanandrés
Vocal 1: Marta González Messegué
Vocal 2: Ramon Rubinat Forcada
Vocal 3: Gabriel Gracia Patiño
Vocal 4: Josep-X. Nadal Pujol

Tribunal titular número 11
Presidenta: Belen Mesa Fernandez
Vocal 1: Helena Garcia Lopez
Vocal 2: Ma Isabel Garcia Egea
Vocal 3: Juan Pascual Mallada
Vocal 4: Francesc Xavier March Cuadrada

Tribunal suplent número 11
Presidenta: Cristina Mur Val
Vocal 1: M. Merce Boronat Ferre
Vocal 2: Guillermo Alonso Cantorné
Vocal 3: Angels Marti Fuster
Vocal 4: Mario Scoles Cano

Tribunal titular número 12
President: Raul Santo Llort
Vocal 1: Maria Magdalena Fortuny Vallve
Vocal 2: Javier Blasco Blanch
Vocal 3: David Meana Roques
Vocal 4: Cesar Aliagas Castell

Tribunal suplent número 12
President: Jesus Calvo Amo
Vocal 1: Eva Melines Rius
Vocal 2: Victor Pomerol Español
Vocal 3: Blanca Roselló Curto
Vocal 4: Consol Piñol Bonfill

Tribunal titular número 13
President: Gabriel Pubill Soler
Vocal 1: Juan Jose Benaiges Valldeperez
Vocal 2: Felip Josep Llorach Tomas
Vocal 3: Inmaculada Sebastia Milian
Vocal 4: Bautista Segura Amposta

Tribunal suplent número 13
Presidenta: M. Luz Fabregas Jalon
Vocal 1: Gerardo Pallares Llunart
Vocal 2: M. Isabel Arasa Fava
Vocal 3: Jose Manuel Pallas Boltor
Vocal 4: Maria Cinta Fava Gabarro

Especialitat: Educació primària, música

Tribunal titular número 01
Presidenta: Rosa Maria Girbau Vila
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Vocal 1: Marta Rodoreda Pujantell
Vocal 2: Silvia Martinez Rosales
Vocal 3: Anna Nogueras Colomina
Vocal 4: Bernadette Buil Tuca

Tribunal suplent número 01
Presidenta: M. Ascension Fumanal Sopena
Vocal 1: Victor Damian Verdu Soler
Vocal 2: Silvia Domenech Datzira
Vocal 3: Paloma Serrera Guiote
Vocal 4: Flora Terensi Ribelles

Tribunal titular número 02
Presidenta: Elisabet Dalmau Figuerola
Vocal 1: Teresa Maria Vadillo Gonzalo
Vocal 2: Octavia Reyes Rivero
Vocal 3: Jose Luis Carmona Esteban
Vocal 4: Salvador Sospedra Moya

Tribunal suplent número 02
Presidenta: Elisabet Carrasco Carmona
Vocal 1: Rosa Elena Borras Beltran
Vocal 2: Maria Teresa Pons Juanpere
Vocal 3: Mireia Sola Riera
Vocal 4: Marta Larios Octavio

Tribunal titular número 03
President: Manuel Domingo Valls
Vocal 1: Irene Grasa Pages
Vocal 2: Marta Berdie Gomez
Vocal 3: Carolina Izquierdo Vigil
Vocal 4: Nuria Poch Claret

Tribunal suplent número 03
Presidenta: Maria del Pilar Junque Cardona
Vocal 1: Ines Toledano Casitas
Vocal 2: Georgina Borràs Querol
Vocal 3: Ana Belen Fuste Capdevila
Vocal 4: Concepcion Rodriguez Rodriguez

Tribunal titular número 04
President: Josep Ramon Vidal Cosialls
Vocal 1: Jorge Carlos Perales Pons
Vocal 2: Carmen Oliva Hurtado
Vocal 3: Vicente Fabrega Santamaria
Vocal 4: Resurreccion Peinado Molina

Tribunal suplent número 04
Presidenta: Miriam Sanchez Boronat
Vocal 1: Maria Nuria Torrella Jover
Vocal 2: Laura Maria Almuzara Pociello
Vocal 3: M Mercedes Franch Banus
Vocal 4: Maria Natividad Matas Jimenez

Tribunal titular número 05
Presidenta: Glória Bonal Sarro
Vocal 1: Núria Niell Casamort
Vocal 2: Silvia Perez Puig
Vocal 3: Miquel Llorens Cufi
Vocal 4: Clara Sales Roqueta

Tribunal suplent número 05
Presidenta: M. Victoria Breton Planas
Vocal 1: Monica-Marta Sanchez Ariño
Vocal 2: M. del Carmen Villodre Martinez
Vocal 3: Gemma Pla Padros
Vocal 4: Núria Gibrat Ferrer

Tribunal titular número 06
President: Josep Serentill Rubio
Vocal 1: Montserrat Nicuesa Vilardell
Vocal 2: M. Antònia Peirau Renaches
Vocal 3: M. Teresa Monné Segarra
Vocal 4: M. Jesús Sentís Porqueres

Tribunal suplent número 06
Presidenta: Montserrat Pueyo Vigatà
Vocal 1: M. Teresa Navarro Sarrau
Vocal 2: M. Teresa Farré Ricart
Vocal 3: M. Dolors Mateu Lafont
Vocal 4: M. Josefa Huete Solsona

Tribunal titular número 07
President: Zacarias Henar Moros
Vocal 1: Maria Magdalena Iñiguez Serrano
Vocal 2: Rut Leon Castellnou
Vocal 3: Cristina Moran Ventura
Vocal 4: Maria Josep Nadal Querol

Tribunal suplent número 07
President: Jose-Ignacio Medina Candel
Vocal 1: M. Angeles Llevat Llussa
Vocal 2: Anna Andreu Gelabert
Vocal 3: Ines Benet Pellicer
Vocal 4: M. Rosa Boqueras Casulleras

COS DE PROFESSORS ENSENYAMENT
SECUNDARI

Especialitat: Administració d’empreses

Tribunal titular número 01
Presidenta: Maria Belen Riola Brull
Vocal 1: Jaime Palmero Amell
Vocal 2: Jesus Gonzalez Fernandez
Vocal 3: M. Angeles Nieto Marqueño
Vocal 4: Edmundo Espina Montero

Tribunal suplent número 01
Presidenta: M. Teresa Vidal Escales
Vocal 1: Salvador Piñol Palau
Vocal 2: Laura Serrano Martinez
Vocal 3: M. Rosa Traveset Sorribes
Vocal 4: Antonio Ruiz Varona

Tribunal titular número 02
Presidenta: M. Asuncion Serrano Monzo
Vocal 1: Josep Torner Ventayol
Vocal 2: Juan Ortiz Salmeron
Vocal 3: Maria Dolores Gonzalez Ferran
Vocal 4: Celeste Perez Romero

Tribunal suplent número 02
Presidenta: Carmen Badia Riestra
Vocal 1: Francisco Ventayol Domenech
Vocal 2: Antonio Gonzalez Montoya
Vocal 3: Nuria Vidal Masarico
Vocal 4: Fernando Fernandez Arce

Tribunal titular número 03
President: Josep Lluis Torres Messeguer
Vocal 1: M. Blanca Gomez Bahillo
Vocal 2: Amelia Callejo Alonso
Vocal 3: Joan Lluis Anguela Fa
Vocal 4: Eduard Estape Villarroya

Tribunal suplent número 03
President: Joan Vicent Carles Olivas
Vocal 1: M. Del Pilar Fores Ortiz
Vocal 2: Modesto Perez Benito
Vocal 3: Luis Roig Edo
Vocal 4: Josep Mestre Medico

Especialitat: Anàlisi i química industrial

Tribunal titular número 01
President: Juan Jose Paz Marin
Vocal 1: Jaume Sala Parcerisas
Vocal 2: Maria Carmen Molina Aguilar
Vocal 3: Ana Olle Moreno
Vocal 4: Angela Lecha Costa

Tribunal suplent número 01
President: Pascual Guardiola Gutierrez
Vocal 1: Miquel Villalobos Galindo
Vocal 2: Lidia Barreiro Taboada
Vocal 3: Manuel Berruezo Gallego
Vocal 4: Carles Valldeperas Balaña

Tribunal titular número 02
President: Manuel Busom Torres

Vocal 1: Jordi Juan Arasa
Vocal 2: Eduardo Martin Hernandez
Vocal 3: M. Inmaculada Sanahuja Lopez
Vocal 4: Antoni Aloy Codol

Tribunal suplent número 02
President: Antonio Cavero Barreu
Vocal 1: Maria Isabel Moldes Porto
Vocal 2: Lluisa Bel Monfort
Vocal 3: Montserrat Buxade Carbo
Vocal 4: Ernesto Juan Estrela Martinez

Especialitat: Construccions civils i edificaci-
ons

Tribunal titular número 01
President: Antoni Blade Recha
Vocal 1: Joan Lafuente Bartra
Vocal 2: Josep Ribalta Marin
Vocal 3: M. Carmen Bernal Dominguez
Vocal 4: Maria Domenech Bonet

Tribunal suplent número 01
President: Eloi Vidal Balaña
Vocal 1: Jose Jimenez Guembe
Vocal 2: Jose M. Masanes Meseguer
Vocal 3: Francisco Mussons Segovia
Vocal 4: Angel Gracia Mindan

Especialitat: Formació i orientació laboral

Tribunal titular número 01
President: Florentino Sanz Garcia
Vocal 1: Antonio Gomez Mompart
Vocal 2: Jose Arturo Hidalgo Pena
Vocal 3: Sonia Mañas Hernandez
Vocal 4: M. Pilar Quilez Quilez

Tribunal suplent número 01
President: Rafael Gonzalez Moral
Vocal 1: Mari Luz Sebastia Rolan
Vocal 2: Juan Carlos Perez Alonso
Vocal 3: Ramiro Alonso Gonzalez
Vocal 4: Medardo Barredo Abella

Tribunal titular número 02
President: Tomas Ramirez Perez
Vocal 1: Marta Martinez Alvarez
Vocal 2: Isabel Haro Benet
Vocal 3: Patricia Ovies Rusca
Vocal 4: Jose Mas Rius

Tribunal suplent número 02
Presidenta: M. Angeles Guil Bieto
Vocal 1: Emilio Carreño Losilla
Vocal 2: Montserrat Grane Altarriba
Vocal 3: Luis Cesar Galvan Beramendi
Vocal 4: Salvador Altimira Catala

Tribunal titular número 03
President: Jordi Blanch Huguet
Vocal 1: Josep Soler Planas
Vocal 2: Amelia Verdoy Fernandez
Vocal 3: Victoria Mas Vallejo
Vocal 4: Daniel Gort Bea

Tribunal suplent número 03
Presidenta: Maria Mestre Guimera
Vocal 1: Josep Vilagran Collboni
Vocal 2: Miguel Rodriguez Lorente
Vocal 3: M. Assumpció Pladeveya Puigde-
mont
Vocal 4: Albert Rubirola Sirvent

Tribunal titular número 04
President: Joan Solsona Sole
Vocal 1: Luis Lahoz Betes
Vocal 2: Cira Aliana De Paula
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Vocal 3: Jordi Gabernet Llovensa
Vocal 4: Isidre Felip Pon

Tribunal suplent número 04
President: Jose Antonio Chumilla Morote
Vocal 1: Rosa Villaro Pla
Vocal 2: M. Teresa Plana Vidal
Vocal 3: Francisco Sabate Roca
Vocal 4: Jose Maria Salas Puyuelo

Tribunal titular número 05
President: Jordi Agras Estalella
Vocal 1: Joaquim Margalef Llebaria
Vocal 2: Antonio Colorado Rodriguez
Vocal 3: Alícia Sabater Megias
Vocal 4: M. Rosario Aran Pastor

Tribunal suplent número 05
Presidenta: Maria Pilar Guionnet Anguera
Vocal 1: Marti Carrera Pedrol
Vocal 2: Teresa Lasala Descarrega
Vocal 3: Llucia Orteu Guiu
Vocal 4: M. Francisca Fernandez Perez

Especialitat: Hoteleria i turisme

Tribunal titular número 01
President: Salvador Soler Luz
Vocal 1: Joaquim Rosich Doz
Vocal 2: Maria del Mar Tort Perez
Vocal 3: Roser Vives Serra
Vocal 4: Esther Segovia Rubio

Tribunal suplent número 01
Presidenta: Crescencia Morales Torres
Vocal 1: Olga Blanch Geballi
Vocal 2: Eliseo Escobar Vall
Vocal 3: M. Cristina Garcia Vidal
Vocal 4: Yolanda Alvarez Ruiz

Especialitat: Informàtica

Tribunal titular número 01
President: Josep Maria Lluva Andres
Vocal 1: Maria Isabel Perramon Cuadrat
Vocal 2: Juan Carlos Faro Rodriguez
Vocal 3: Jordi Quesada Balaguer
Vocal 4: Jordi Andugar Andreu

Tribunal suplent número 01
Presidenta: Isabel Ruiz Mahamud
Vocal 1: Carles Balbastre Serret
Vocal 2: Jose Tormo Torres
Vocal 3: Jordi Bertran Morros
Vocal 4: Adria Trujillo Montiel

Tribunal titular número 02
President: Jose Luis Navas Ordoñez
Vocal 1: Jose Esteve Estruch
Vocal 2: Marc Brufau Junyent
Vocal 3: Jose Javier Faro Rodriguez
Vocal 4: Josep Lladonosa Capell

Tribunal suplent número 02
President: Antonio Diaz Bras
Vocal 1: Antonio Lopez Herencia
Vocal 2: Cristofol Garcia Pujol
Vocal 3: Cristina Obiols Llopart
Vocal 4: Francesc Josep Rosello Ribes

Tribunal titular número 03
President: Ramon Cervera Zaragoza
Vocal 1: Enrique Lorente Fuertes
Vocal 2: Antonio Rodriguez Parrilla
Vocal 3: Santiago Sabaté Sanz
Vocal 4: Miquel Àngel Prior Romero

Tribunal suplent número 03
President: Jorge Grau Sallent

Vocal 1: Josep Antoni Villegas Ariza
Vocal 2: Jesus Albert Magro
Vocal 3: Dolors Calabuig Abelló
Vocal 4: Raül Saiz Laudo

Especialitat: Intervenció socio-comunitària

Tribunal titular número 01
President: Marti Teixido Planas
Vocal 1: Merce Belart Sanuy
Vocal 2: M. Luisa del Rio Barahona
Vocal 3: M. Luisa Peris Rodriguez
Vocal 4: Maria Goretti Salvado Usach

Tribunal suplent número 01
President: Pedro Garrido Anadon
Vocal 1: M. Assumpció Carbona Garcia
Vocal 2: Isabel Garcia Abellan
Vocal 3: Antonia Teresa Sanchez Duran
Vocal 4: Silvia Lanceta Sans

Tribunal titular número 02
Presidenta: Margarita Hernandez Prudencio
Vocal 1: Diego Haro Nieto
Vocal 2: Meritxell Torres Casas
Vocal 3: M. Jesus Gonzalez Uriel
Vocal 4: M. Angeles Gil Fernandez

Tribunal suplent número 02
President: Fernando de Cea Peinador
Vocal 1: Emilio Aguado Garcia
Vocal 2: M Lourdes Perez Perez
Vocal 3: Carlos Muñoz Aldama
Vocal 4: Dolores M. Sanchez Castillo

Tribunal titular número 03
Presidenta: Pilar Figueras Torruella
Vocal 1: Dolores Meca Irurita
Vocal 2: M. Gloria Roig Cort
Vocal 3: Carme Maixe Altes
Vocal 4: M. Teresa Tarrago Garros

Tribunal suplent número 03
Presidenta: Angels Vinyals Canals
Vocal 1: Montserrat Vila Miquel
Vocal 2: Josefa Cumplido Mancebo
Vocal 3: Tarsici Royo Cruselles
Vocal 4: Isabel Gutierrez Martinez

Especialitat: Organització i gestió comercial

Tribunal titular número 01
Presidenta: Isabel Prat Garcia
Vocal 1: Mercedes Leonor Garcia Lopez
Vocal 2: Pedro Bosch Colell
Vocal 3: Jose Polio Moran
Vocal 4: Reyes Pellicer Marqueta

Tribunal suplent número 01
Presidenta: Lourdes Sanfeliu Penella
Vocal 1: Juan Torrent Beltran
Vocal 2: Joaquin Maria Civit Gil
Vocal 3: M. Paz Escobar Caceres
Vocal 4: Moises Vallverdu Lopez

Especialitat: Organització i processos de
manteniment vehicles

Tribunal titular número 01
President: Felix Garcia Primi
Vocal 1: Javier García Corulla
Vocal 2: Bernardino Boleko Brown
Vocal 3: Javier Pardines Gines
Vocal 4: Diego Baez Garcia

Tribunal suplent número 01
President: Jose Manuel Sanchez Bogajo
Vocal 1: Margarita Calsina Fleta
Vocal 2: David Garros Jove

Vocal 3: Gregorio Llimiñana Casal
Vocal 4: Juan Manuel Chica Pegalajar

Especialitat: Organit. i proj. de fabricació me-
cànica

Tribunal titular número 01
President: Pere Canyadell Vilella
Vocal 1: Francesc Soler Martinez
Vocal 2: Esther Perez Bergos
Vocal 3: Miquel Vidal Casacof
Vocal 4: Antonio Arnaste Boixadera

Tribunal suplent número 01
President: Jose Antonio Serna Gutierrez
Vocal 1: Juan Jose Yanez Lapeira
Vocal 2: Juan Pons Llobet
Vocal 3: Francisco Dominguez Sanchez
Vocal 4: Manuel Gil Arias

Tribunal titular número 02
President: Antonio Morales Albarracin
Vocal 1: Luis Nieto Monsalve
Vocal 2: Ramon Miserachs Sola
Vocal 3: Pere Soy Feu
Vocal 4: Jorge Vences Requejo

Tribunal suplent número 02
President: Jose Maria Vallve Bellmunt
Vocal 1: Santiago Serra Perez
Vocal 2: Rafael Dichos Marti
Vocal 3: Rafael Fernandez Bellido
Vocal 4: Victor Gil Rico

Especialitat: Processos diagnòstics clínics i
productes ortoprotètics

Tribunal titular número 01
Presidenta: Marina Diaz Garcia
Vocal 1: Joan Ruiz Soriano
Vocal 2: Luisa de Pedro Alcoceba
Vocal 3: Josep Mis Escola
Vocal 4: Jordi Canals Fontan

Tribunal suplent número 01
Presidenta: Visitacion Frias Blanco
Vocal 1: M. Carmen Dalmau Clua
Vocal 2: Montserrat Padrisa Crespi
Vocal 3: Anna M Valls Montagut
Vocal 4: M. Isabel Abella Bel

Especialitat: Processos sanitaris

Tribunal titular número 01
Presidenta: Isabel Lucio Vidal
Vocal 1: M. Soledad Fauli Prats
Vocal 2: M. Angeles Castellote Olivito
Vocal 3: Jose Manuel Conejero Baches
Vocal 4: Concepcion Fuster Roger

Tribunal suplent número 01
Presidenta: M. Angels Canadell Bofarull
Vocal 1: Montserrat Olmos Via-Dufresne
Vocal 2: Mar Raluy Garcia
Vocal 3: M. Carmen Martin Vazquez
Vocal 4: Joan Albert Bastardas Rufat

Especialitat: Sistemes electrònics

Tribunal titular número 01
President: Antoni Llort Colell
Vocal 1: Ramon Tortades Baucells
Vocal 2: Santiago Cerezo Salcedo
Vocal 3: Marc Muñoz Pallares
Vocal 4: Jorge Moreno Mestre

Tribunal suplent número 01
President: Miquel Biosca Alabart
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Vocal 1: Carlos Gonzalez Lacambra
Vocal 2: Jose Angel Rando Diaz
Vocal 3: Angel Luis Gómez Baena
Vocal 4: Alberto Larraz Dalmases

Especialitat: Sistemes electrotècnics i auto-
màtics

Tribunal titular número 01
President: Amadeu Vidal Casals
Vocal 1: Andres Villanueva Villanueva
Vocal 2: Eloy Beneitez Moralejo
Vocal 3: Juan Utset Romeu
Vocal 4: Jaime Palau Giner

Tribunal suplent número 01
President: Pere Pujol Cortacans
Vocal 1: Emilio Gomez Santos
Vocal 2: Xavier Verdeny Caelles
Vocal 3: Jesus Diez Martinez
Vocal 4: Juan Manuel Gonzalez Salamero

COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE
FORMACIÓ PROFESSIONAL

Especialitat: Cuina i pastisseria

Tribunal titular número 01
President: Francesc Papio Aznar
Vocal 1: Alberto Franco Martinez
Vocal 2: M. Assumpcio Vilella Cuadrada
Vocal 3: Jesus Querol Barrufet-Pons
Vocal 4: Carles Enric Frago Torres

Tribunal suplent número 01
President: Ignacio Martin Roig
Vocal 1: Jordi Jardí Serres
Vocal 2: Asier Lahera Loredo
Vocal 3: Josep-Ignasi Gonzalez Subira
Vocal 4: Juan Jorge Piñol Machi

Especialitat: Equips electrònics

Tribunal titular número 01
President: Juan Alonso Perona Camacho
Vocal 1: Joan Marti Aragay
Vocal 2: Enrique Valles Catala
Vocal 3: Jesus Martin Lledo
Vocal 4: Francisco G. Mellado Navas

Tribunal suplent número 01
President: Josep Martinez Dominguez
Vocal 1: Pedro Mendoza Gallego
Vocal 2: Fco. Javier Perez Azpurgua
Vocal 3: Manuel Lopez Garcia
Vocal 4: Antonio Prades Caballero

Especialitat: Estètica

Tribunal titular número 01
Presidenta: Arantza Arizmendi Murguiondo
Vocal 1: Marta Garcia Andreu
Vocal 2: Lidia Garcia Andreu
Vocal 3: Meritxell Gonzalez Ferran
Vocal 4: M. Eulalia Lorca Abril

Tribunal suplent número 01
Presidenta: Mercedes de Vargas Garcia
Vocal 1: Rosa Medrano Gimenez
Vocal 2: M. Helena Huguet Dalmau
Vocal 3: Elena Turmo Ane
Vocal 4: Carmen Asensio Fisas

Especialitat: Fabricació i instal·lació de fus-
teria i mobles

Tribunal titular número 01
President: Pere Morros Ibern

Vocal 1: Jordi Calabuig Tortosa
Vocal 2: Jose Luis Iriarte Iriarte
Vocal 3: Jordi Juve Udina
Vocal 4: Benito Ortonobes Betriu

Tribunal suplent número 01
Presidenta: Lourdes Costa Quera
Vocal 1: Josep Maria Pujades Beneit
Vocal 2: Pau Llobet Masachs
Vocal 3: Joaquim Salvador Oliver
Vocal 4: Josep Vall Pujol

Especial i tat:  Instalació i  manteniment
d’equips tèrmics i fluids

Tribunal titular número 01
President: Manuel Sole Ribes
Vocal 1: Miguel Angel Gomez Gomez
Vocal 2: Joan Manuel Bardaji Martinez
Vocal 3: Josep Ma Rosello Riera
Vocal 4: Domingo de Arriba Martin

Tribunal suplent número 01
President: Luis Espuña Figueras
Vocal 1: Luis Cabello De Alba Algaba
Vocal 2: Julian de Manuel Huete
Vocal 3: Daniel Medran Gonzalez
Vocal 4: Miquel Carretero Romero

Especialitat: Instal·lacions electrotècniques

Tribunal titular número 01
President: Joan Ribot Vilella
Vocal 1: Jose Enrique Marin Balfagon
Vocal 2: Adolfo Jose Fort Ibañez
Vocal 3: Valentin Paz Medina
Vocal 4: Felix Martin Cortes

Tribunal suplent número 01
President: Juan Ropero Fernandez
Vocal 1: Francisco Balague Ferreres
Vocal 2: Luis Martinez Mora
Vocal 3: Antoni Esmel Altes
Vocal 4: Carlos Blasco Cruz

Especialitat: Laboratori

Tribunal titular número 01
President: Joan M. Gavalda Nadal
Vocal 1: Ascension Molina Molina
Vocal 2: Maria Josefa Alcaina Figueredo
Vocal 3: Maria Pilar Ciurana Martinez
Vocal 4: M. Vicenta Figuls Casals

Tribunal suplent número 01
President: Joaquim Serra Bech
Vocal 1: Antonio Pacheco Infantes
Vocal 2: Matilde Sanroma Badia
Vocal 3: M. Emilia Vallejo Osuna
Vocal 4: Juan Fco Guerra Magro

Especialitat: Manteniment de vehicles

Tribunal titular número 01
President: Manuel Domingo Calpe
Vocal 1: David Gimeno Mayol
Vocal 2: Jose M. Fraile Moragues
Vocal 3: Salvador Sorribes Esparza
Vocal 4: Carlos Garcia Guillamon

Tribunal suplent número 01
President: Xavier Ferrer Sanfeliu
Vocal 1: Angel Luis Valdueza Cepeda
Vocal 2: Martin Furest Ribas
Vocal 3: Jordi Guixa Marti
Vocal 4: Jesus Fernandez Alonso

Tribunal titular número 02
President: Luis Povedano Perez

Vocal 1: Albert Latorre Reboll
Vocal 2: Daniel Escardivol Herrera
Vocal 3: Miguel Marcial Sevilla Cristobal
Vocal 4: Victor Duaigues Duaigues

Tribunal suplent número 02
President: Francesc Riba Ferre
Vocal 1: Raul Gomez Danta
Vocal 2: Miguel Angel Llabres Campos
Vocal 3: Francisco Majo Buj
Vocal 4: Fco.Manuel Hernandez Hernandez

Especialitat: Mecanització i manteniment de
màquines

Tribunal titular número 01
President: Josep M. Magrinya Antonio
Vocal 1: Josep Ausas Coll
Vocal 2: Joan Vidal Pero
Vocal 3: Carlos Mellado Navas
Vocal 4: Hermogenes Jose Gil Martinez

Tribunal suplent número 01
President: Angel Rodriguez Bayon
Vocal 1: Antonio Florit Sans
Vocal 2: Modesto Grueso Pulgarin
Vocal 3: Jose Antonio Olea Perez
Vocal 4: Andres Roca Riera

Especialitat: Oficina de projectes de cons-
trucció

Tribunal titular número 01
President: Antoni Blade Recha
Vocal 1: Francisco Esteve Fabres
Vocal 2: Antoni Coderch Sabat
Vocal 3: Jaume Huguet Sabate
Vocal 4: F. Javier Sicart Orti

Tribunal suplent número 01
Presidenta: Teresa Larrieu Michaud
Vocal 1: Angel Valverde Millan
Vocal 2: Manuel Marmol Alias
Vocal 3: Josep Lluis Alejo Robado
Vocal 4: Jordi Anton Codorniu

Especialitat: Perruqueria

Tribunal titular número 01
Presidenta: Maria Paz Garcia Portoles
Vocal 1: Natividad Hidalgo Galvez
Vocal 2: Maria Remedios Lopez Rueda
Vocal 3: Carmen Ortega Aguilar
Vocal 4: Concepcio Palomas Nogues

Tribunal suplent número 01
Presidenta: Trinidad Solano Romero
Vocal 1: Ramona Montserrat Caldero
Vocal 2: Rosa M. Felis Oncins
Vocal 3: Asunción Gutierrez Anguera
Vocal 4: M. Dolores Molins Bueno

Especialitat: Procedimients diagnòstics clí-
nics i ortoprotètics

Tribunal titular número 01
President: Josep Masip Seró
Vocal 1: M. Mercedes Boix Montañes
Vocal 2: David Carrero Vallejo
Vocal 3: Lourdes Griñan Romero
Vocal 4: Pilar Monterde Ferrandiz

Tribunal suplent número 01
Presidenta: M. Teresa Prats Masgoret
Vocal 1: Josefa Muñoz Serrano
Vocal 2: Margarita Mañez Berga
Vocal 3: Juan Antonio Pons Albalat
Vocal 4: Josefa M. Torregrosa Valero
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Especialitat: Procediments sanitaris i assis-
tencials

Tribunal titular número 01
Presidenta: Josefina Buil Vilalta
Vocal 1: Anna Maria Gonzalez Boada
Vocal 2: Olga Bresco Lamiel
Vocal 3: M. Eugenia Fernandez Perez
Vocal 4: M. Mercedes Conangla Marin

Tribunal suplent número 01
Presidenta: Maria Pilar Samper Salvo
Vocal 1: Esther Cascon Pereira
Vocal 2: Francisca Vargas Nieto
Vocal 3: Montserrat Turon Quer
Vocal 4: Anna Maria Borrel Solana

Tribunal titular número 02
Presidenta: Carmen Viñas Capdevila
Vocal 1: Maria Amparo Blazquez Palomar
Vocal 2: Maria Carme Castello Semente
Vocal 3: Montserrat Cervera Palau
Vocal 4: Maria Jesus Ribera Sierra

Tribunal suplent número 02
Presidenta: M. Angels Estape Sallent
Vocal 1: Teresa Sert Monros
Vocal 2: Ferran Llaurado Vallverdu
Vocal 3: Juan Carlos Alias Garcia
Vocal 4: M. Jose Andres Cortes

Tribunal titular número 03
Presidenta: Lurdes Mas Castelltort
Vocal 1: Anna Maria Rosa Hernando
Vocal 2: Isabel M. Sancho Avello
Vocal 3: M. Elena Martin Escorza
Vocal 4: Montserrat Soronellas Biarnes

Tribunal suplent número 03
Presidenta: Maria Josefa Agras Pamies
Vocal 1: Josep Costa Ramon
Vocal 2: Maria Dolores Ferrandis Sebastià
Vocal 3: Silvia Sans Framis
Vocal 4: Carles Garciapons Vadell

Especialitat: Processos comercials

Tribunal titular número 01
Presidenta: Marisi Vila Corcoles
Vocal 1: Carme Linares Obon
Vocal 2: Antonia Aguilera Arco
Vocal 3: Gregoria Isabel Aller Castro
Vocal 4: M. Nieves Sabate Blanco

Tribunal suplent número 01
Presidenta: Silvia Rosa Garcia Parejo
Vocal 1: Magdalena Cervera Galvan
Vocal 2: Maria Teresa Fortuny Sistero
Vocal 3: Mercè Gall Lafront
Vocal 4: Nuria Causin Torres

Especialitat: Processos de gestió adminis-
trativa

Tribunal titular número 01
Presidenta: M. Antonia Rossell Olive
Vocal 1: Alexandre Gisbert Ventura
Vocal 2: Carme Quintana Puig
Vocal 3: Maricel Segú Peralba
Vocal 4: Carme Vazquez De Parga Andrade

Tribunal suplent número 01
President: Luis Moyes Farrero
Vocal 1: Immaculada Rosines Casanovas
Vocal 2: M. Carme Bargallo Pros
Vocal 3: Emilia Gasso Cistero
Vocal 4: M. Pilar Martin Gonzalez

Tribunal titular número 02
Presidenta: M. Del Coro Luengo Torreblanca

Vocal 1: Valentin Guillem Prunera
Vocal 2: Maria Mestre Olle
Vocal 3: Montserrat Balsells Balaña
Vocal 4: Montserrat Catala Casas

Tribunal suplent número 02
President: Jose M. Vila Corcoles
Vocal 1: Montserrat Pons Figueres
Vocal 2: Pauli Figueras Arbos
Vocal 3: Engelbert Figuerola Figuerola
Vocal 4: M. Victoria Gombau Pique

Especialitat: Producció en arts gràfiques

Tribunal titular número 01
President: Julio Jesus Catalan Morte
Vocal 1: Pere Segura Marzal
Vocal 2: Alejandro Raventos Cardus
Vocal 3: Miguel Ibañez Hernandez
Vocal 4: Ana Maria Gimenez Perez

Tribunal suplent número 01
Presidenta: Lidia Monclus Nuñez
Vocal 1: Evelio Gomez Suñer
Vocal 2: Gonzalo Gonzalez Roca
Vocal 3: Jordi Mora Cabistañ
Vocal 4: Francisco Radua Puig

Especialitat: Sistemes i aplicacions informà-
tiques

Tribunal titular número 01
President: David Marti Batalla
Vocal 1: Anna Castello Gistau
Vocal 2: Carlos Val Cebrian
Vocal 3: M. del Mar Sanchez-Colomer Ruiz
Vocal 4: Alberto Vila Costas

Tribunal suplent número 01
President: Fco. Javier Fernandez Baticon
Vocal 1: Jorge Farrero Salvat
Vocal 2: Juan Ferres Saez
Vocal 3: Eduardo Canet Ricart
Vocal 4: German Martinez Ajona

Tribunal titular número 02
President: Josep M. Flix Rovira
Vocal 1: Armando Mata Urbaneja
Vocal 2: Ramon Murillo Casals
Vocal 3: Maria Teresa Puertolas Mur
Vocal 4: Mauro Mir Pons

Tribunal suplent número 02
President: Miguel Cortes Serra
Vocal 1: Victor Carceler Hontoria
Vocal 2: Juan Antonio Chaves Alvarez
Vocal 3: Jonatan Gimenez Elizondo
Vocal 4: Maria Arribas Quintana

Tribunal titular número 03
Presidenta: Maria Jesus Sans Framis
Vocal 1: Miquel Avila Salvado
Vocal 2: Raul Valles Pardell
Vocal 3: M. Teresa Sorribes Ibañez
Vocal 4: Alicia Vericat Pla

Tribunal suplent número 03
President: Miquel Lara Peña
Vocal 1: Montserrat Casals Serrano
Vocal 2: Jordi Antoni Cuesta Andrea
Vocal 3: Javier Jesus Villalba Sanchez
Vocal 4: Jose Manuel Lluch Roig

Especialitat: Tècniques i procediments
d’imatge i so

Tribunal titular número 01
President: Alejandro Romero Herrera

Vocal 1: Gerard Pueyo Civat
Vocal 2: Ramon Baro Sanjuan
Vocal 3: Alejandro Martinez Arroyo
Vocal 4: Pere Claret Ratera

Tribunal suplent número 01
President: José Martínez Abadia
Vocal 1: Moises Contreras Gonzalez
Vocal 2: Jorge Gomez Cases
Vocal 3: Juan Jose Campa Falcon
Vocal 4: Hector Gonzalez Guijarro

COS DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS
D’IDIOMES

Especialitat: Alemany EOI

Tribunal titular número 01
President: Jorge Lalinde Juerss
Vocal 1: Amanda Gomez Rzedowska
Vocal 2: Gernot Michael Capellari
Vocal 3: Henning Heins
Vocal 4: Martin Fischer Mattes

Tribunal suplent número 01
Presidenta: Elena Anaya Hernandez
Vocal 1: Ricardo Calvo Agredano
Vocal 2: Silvia Angrill Ribas
Vocal 3: Alice Theresia Baumgartner
Vocal 4: Josep Borras Mora

Tribunal titular número 02
Presidenta: Leslie Maria Pericot Mohr
Vocal 1: Cristina Malgrat Vidal
Vocal 2: Maria Trullas Soler
Vocal 3: Herbert Wiedemann
Vocal 4: Maria Dolores Merchan Mimbrero

Tribunal suplent número 02
Presidenta: Merce Ribera Gorriz
Vocal 1: Sonia Cubero Schonwandt
Vocal 2: Cristina Galbany Arrabal
Vocal 3: Alexandra-Ann Gieseken
Vocal 4: Maria Teresa Barranco Schnitzler

Especialitat: Francès EOI

Tribunal titular número 01
Presidenta: Regine Fache Michel
Vocal 1: M. Francisca Martinez Bartolome
Vocal 2: Marciala Sánchez Avendaño
Vocal 3: Eila Rodilla Robelet
Vocal 4: Laura Grau Aragones

Tribunal suplent número 01
President: Xavier Pascual Calvo
Vocal 1: Carme Porcel Ramon
Vocal 2: Gisela Fabre Averos
Vocal 3: M. Carmen Ripolles Olivert
Vocal 4: Josette Morant Almela

Tribunal titular número 02
Presidenta: Rosa Moneny Guarro
Vocal 1: Eloi-Jaume Garcia Lopez
Vocal 2: Maria Milagros Llopis De Aysa
Vocal 3: Alain Enric Portes Morel
Vocal 4: Marciala Sanchez Avendaño

Tribunal suplent número 02
Presidenta: Rosa Brugat Verdaguer
Vocal 1: M. Teresa Mallo Villafranca
Vocal 2: Maria-Angeles Bricio Salido
Vocal 3: Marie Helene Corgnou
Vocal 4: Catherine Flumian

Especialitat: Anglès EOI

Tribunal titular número 01
Presidenta: Montserrat Cermeño Aguado
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Vocal 1: Eliseo Pico Mas
Vocal 2: Marta Farriol Castañe
Vocal 3: Misael Ruiz Albarracin
Vocal 4: José Luís Rodríguez Rodríguez

Tribunal suplent número 01
Presidenta: Immaculada Boluña Tomàs
Vocal 1: Jose Garcia Temprano
Vocal 2: M Angeles Gibert Cardona
Vocal 3: Sara Pro Lopez
Vocal 4: Maria Lourdes Montoro Cardo

Tribunal titular número 02
Presidenta: M. Cruz Oliveros Martin-Vares
Vocal 1: Isabel Tornero Osmond
Vocal 2: Pablo Estrada Luttikhuizen
Vocal 3: Maria Luisa Perez Ojeda
Vocal 4: Eva Cervantes Torre-Marin

Tribunal suplent número 02
Presidenta: Margarita Ravera Carreño
Vocal 1: Mireia Bosch Galceran
Vocal 2: Esther Pujolras Noguer
Vocal 3: Montserrat Terés Illa
Vocal 4: Sangeeta Verma Suri

Tribunal titular número 03
President: Josep Matamoros Roda
Vocal 1: Assumpta Heras Fortuny
Vocal 2: Marta Perez Novales
Vocal 3: M. Isabel Minguell Cabot
Vocal 4: Inmaculada Beltran Navarro

Tribunal suplent número 03
Presidenta: Margarita Hernandez Guiu
Vocal 1: Gala Isabel León Cerrada
Vocal 2: Elisenda Gozalo Salellas
Vocal 3: M. Luisa Castilla Saiz
Vocal 4: Miriam Romañach Cabrero

Tribunal titular número 04
Presidenta: M. Cruz Oliveros Martin-Vares
Vocal 1: Ana-Cristina Yagüe Ena
Vocal 2: Marco Olmedo Casas
Vocal 3: M. Dolores Raventos Conill
Vocal 4: Paul Michael Rossello Thomsen

Tribunal suplent número 04
Presidenta: M. Àngels Ferrer Verneda
Vocal 1: Nuria Ribera Gorriz
Vocal 2: Carlos Calvo Lopez
Vocal 3: Nuria Ester Rosell Puig
Vocal 4: Araceli Molina Baixauli

Tribunal titular número 05
Presidenta: M. Núria Godoy Gimenez
Vocal 1: Maria Carmen Gomiz Garcia
Vocal 2: Lucile Chambaretaud Pla
Vocal 3: Francisco Sanchez Laiglesia
Vocal 4: M. Del Carmen Berrios Bocanegra

Tribunal suplent número 05
President: Josep Maria Ferran Salvado
Vocal 1: Michael Buck
Vocal 2: Lesley Galeote Torralbo
Vocal 3: Beatriz Grau De Castro
Vocal 4: Nemesia Cutillas Ramon

Tribunal titular número 06
President: Jaume Segues Pique
Vocal 1: Maria Dolors Farran Puig
Vocal 2: Montserrat Aguila Solana
Vocal 3: Ana Segarra Ariol
Vocal 4: Anna-M. Rodríguez Carrión

Tribunal suplent número 06
Presidenta: Gemma Florensa Ortiz
Vocal 1: Koenraad Sneyers

Vocal 2: Elisabeth Jane Breeze
Vocal 3: Nuria Casas Marti
Vocal 4: Jose Suller Roca

ANNEX 2

Composició dels tribunals quan els vocals
han estat designats de manera excepcional

Especialitat: Assessoria i processos d’imat-
ge personal

Tribunal titular número 01
President: Ana Colome Ferrer
Vocal 1: Maria Encarnaci Cabrera Herrera
Vocal 2: Carlos Peña Salvatierra
Vocal 3: Inmaculada Cabré Puig
Vocal 4: Nuria Llorens Poca

Tribunal suplent número 01
President: Maria Dolores Garcia Santacreu
Vocal 1: Francesc Oliver Codina
Vocal 2: M. Lourdes Sanchez Salvador
Vocal 3: Adriana Ferriz Caggiano
Vocal 4: Joan Pell Oliver

Especialitat: Processos i mitjans de comu-
nicació

Tribunal titular número 01
President: Josep M. Padrol Vallverdu
Vocal 1: Joan Massana Guila
Vocal 2: Jordi Navarro Gavalda
Vocal 3: M Rosario Pineda Casademont
Vocal 4: Miguel Darnes Cirera

Tribunal suplent número 01
President: Luis Lacambra Angulo
Vocal 1: Josep M. Sola Gimeno
Vocal 2: Isabel Molet Autet
Vocal 3: Jose Maria Jove Casals
Vocal 4: Eduard Martinez Rius

Especialitat: Processos i productes d’arts
gràfiques

Tribunal titular número 01
President: Antoni Domenech Bonet
Vocal 1: Angela M. Garcia Ruz Lopez
Vocal 2: Luis Laborda Oribes
Vocal 3: Amelia Gali Farnos
Vocal 4: Antonio Fidalgo Fidalgo

Tribunal suplent número 01
President: Ramon Sala Fdez.Aramburu
Vocal 1: Evaristo G. Gonzalez Prieto
Vocal 2: Pedro Garcia Rosauro
Vocal 3: Jose Garcia Alcocer
Vocal 4: Ramon Masnou Ferrer

Especialitat: Processos i productes de fus-
ta i mobles

Tribunal titular número 01
President: Ramon Albert Duch Martorell
Vocal 1: Carlos Catarecha Gil
Vocal 2: Francesc Xavier Andreu Casas
Vocal 3: Manuel Gene Ramis
Vocal 4: Josep Quella Pascal

Tribunal suplent número 01
President: Joan Ramon Santamaria Estepa
Vocal 1: Joan Antonio Llorens
Vocal 2: Patricia de Caceres Martinez
Vocal 3: Juan Biel Canut
Vocal 4: Ramon Oscar Torrelles Prunera

COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE
FORMACIÓ PROFESSIONAL

Especialitat: Serveis a la comunitat

Tribunal titular número 01
President: Lourdes Arteaga Hueto
Vocal 1: Maria del Pilar Xicart Carrenca
Vocal 2: Beatriu Alonso Rodriguez
Vocal 3: Carmen Zaragoza Domènech
Vocal 4: M. Luisa Cortiella Arasa

Tribunal suplent número 01
President: Margarita Plana Crosas
Vocal 1: Àngels Orriach Guitart
Vocal 2: Eva Rigau Bruguer
Vocal 3: Alicia Gallego Miguel
Vocal 4: Casimiro Iglesias Martin

Tribunal titular número 02
President: Francesc Badiella Palet
Vocal 1: Marta Molas Codina
Vocal 2: Enrique Perez Garcia
Vocal 3: Blanca Lopez Torres
Vocal 4: Fernando Rega Garcia

Tribunal suplent número 02
President: Montserrat Rebes Morato
Vocal 1: Isabel Garcia Martos
Vocal 2: Ana Belen Fernandez Viciana
Vocal 3: Virginia Romero Rosales
Vocal 4: Jose Miguel Perez Utrera

Tribunal titular número 03
President: Jose Sanahuja Bella
Vocal 1: M. Teresa Prieto Peromingo
Vocal 2: M. Teresa Gonzalez Gomez
Vocal 3: Marta Oliach Vidal
Vocal 4: Ivonne Amoros Le Roux

Tribunal suplent número 03
President: Arturo Marquez Caro
Vocal 1: Diana Martinez Bonafont
Vocal 2: Maria Isabel Vila Figueroa
Vocal 3: M. Teresa Rieres Alcolea
Vocal 4: Ricard Gonzalez Castello

COS DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS
D’IDIOMES

Especialitat: Japonès EOI

Tribunal titular número 01
President: Joan Gumbert Ribot
Vocal 1: Junichi Matsuura Ohashi
Vocal 2: Maria Dolores Rodriguez Del Alisal
Vocal 3: M. Isabel San Gabino Ortiz
Vocal 4: Mercedes Vilaplana Duran-Sindreu

Tribunal suplent número 01
President: Neus Lorenzo Gales
Vocal 1: Mercè Sans Mestre
Vocal 2: M. Antonia Oller Campmany
Vocal 3: Rosa Colomer Nassivet
Vocal 4: Claire Marie Marlhens

Especialitat: Espanyol per a estrangers EOI

Tribunal titular número 01
President: Fuensanta Puig Soler
Vocal 1: Jose Antonio Matilla Garcia
Vocal 2: Lourdes Miquel Lopez
Vocal 3: Manuel Caballero Boira
Vocal 4: Maria Rodriguez Castilla

Tribunal suplent número 01
President: Terencio Simon Blanco
Vocal 1: Lucia Molinos Martin
Vocal 2: Emma Sison Martinez
Vocal 3: Roman Planas Guenard
Vocal 4: Pilar Marti Vilagran
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Tribunal titular número 02
President: Angel Diez Baldero
Vocal 1: Maria Gloria Feliu Vilaseca
Vocal 2: Estrella Lopez Lopez
Vocal 3: M. Lourdes Perdigo Pons
Vocal 4: M. Jose Hernandez Blasco

Tribunal suplent número 02
President: Roser Guardia Bassols
Vocal 1: Andres Velasco Ontañon
Vocal 2: Carme Valencia Lucas
Vocal 3: Concepcio Canut Farre
Vocal 4: Maria Isabel Zamora Saint-Martin

Especialitat: Català EOI

Tribunal titular número 01
President: Marta Mas Prats
Vocal 1: Manuel Carbonell Florenca
Vocal 2: Albert Vilagrasa Grandia
Vocal 3: Rosa Rosanas Climent
Vocal 4: Neus Pascual Cerda

Tribunal suplent número 01
President: Gemma Verdes Prieto
Vocal 1: Didac Simon Reche
Vocal 2: Alain Gonzalez Martinez
Vocal 3: Andres Rigo Isern
Vocal 4: Annick Gueroult Mahieu

Tribunal titular número 02
President: Montserrat Llobet Bach
Vocal 1: Reyes Herrero Martinez
Vocal 2: Nuria Bastons Vilallonga
Vocal 3: Marta Mariñosa Marre
Vocal 4: Anna Sanuy Castan

Tribunal suplent número 02
President: M. Helena Verges Carreras
Vocal 1: Ana Maria Ribau Mele
Vocal 2: Walter Enrique Minetto Boutron
Vocal 3: Ruben Moncho Vidal
Vocal 4: Olga Sorigue Bertran

ANNEX 3

Composició de les comissions de selecció

COS DE MESTRES

Especialitat: Audició i llenguatge

Tribunal titular número 01
President: Carme Mas Morillas
Secretària: M. Pilar Arxe Galvez
Vocal 1: Rosa M. Jane Parera
Vocal 2: M. Inmaculada Mayo Martinez
Vocal 3: M. Teresa Raurich Marrades

Especialitat: Educació especial, pedagogia
terapèutica

Tribunal titular número 01
President: Jaume Ayats Arcusa
Secretària: M. Angels Gonzalez Estremad
Vocal 1: Llucia Hernandez Simancas
Vocal 2: Montserrat Domingo Rigol
Vocal 3: Angel Guirado Serrat

Especialitat: Educació infantil

Tribunal titular número 01
President: Maria Rodriguez Ferrer
Secretari: Carles Enric Garcia Perez
Vocal 1: Nuria Martin Guillaumes
Vocal 2: Margarida Muset Adel
Vocal 3: Ramon Palau Carreras
Vocal 4: Andreu Otero Triola
Vocal 5: Olga Fusté Guiu

Vocal 6: M. Dolores Colilles Sole
Vocal 7: Maria Consuelo Sagrera Vilaplana

Especialitat: Educació primària, anglès

Tribunal titular número 01
President: José Miguel Lucea Galicia
Secretària: Neus Serra Cornella
Vocal 1: Margarida Jordan Gala
Vocal 2: M. Rosario Guerrero Velazquez
Vocal 3: Raul Hernandez Renedo

Especialitat: Educació primària, educació fí-
sica

Tribunal titular número 01
President: Juan Salomon Sancho
Secretaria: Maria Rexach Lamolla
Vocal 1: M. Carmen Mancebo Fernandez
Vocal 2: Juan Baseiria Sala
Vocal 3: Javier Salcedo Lagullon

Especialitat: Educació primària, música

Tribunal titular número 01
President: Zacarias Henar Moros
Secretari: Josep Serentill Rubio
Vocal 1: Rosa Maria Girbau Vila
Vocal 2: Manuel Domingo Valls
Vocal 3: Josep Ramon Vidal Cosialls

COS DE PROFESSORS ENSENYAMENT
SECUNDARI

Especialitat: Administració d’empreses

Tribunal titular número 01
President: Josep Lluis Torres Messeguer

Secretària: M. Asuncion Serrano Monzo
Vocal 1: Maria Belen Riola Brull
Vocal 2: Jesus Gonzalez Fernandez
Vocal 3: M. Angeles Nieto Marqueño

Especialitat: Anàlisi i química industrial

Tribunal titular número 01
President: Manuel Busom Torres
Secretari: Juan Jose Paz Marin
Vocal 1: Jaume Sala Parcerisas
Vocal 2: Maria Carmen Molina Aguilar
Vocal 3: Ana Olle Moreno

Especialitat: Formació i orientació laboral

Tribunal titular número 01
President: Florentino Sanz Garcia
Secretari: Joan Solsona Sole
Vocal 1: Tomas Ramirez Perez
Vocal 2: Jordi Blanch Huguet
Vocal 3: Jordi Agras Estalella

Especialitat: Informàtica

Tribunal titular número 01
President: Josep Maria Lluva Andres
Secretari: Jose Luis Navas Ordoñez
Vocal 1: Ramon Cervera Zaragoza
Vocal 2: Maria Isabel Perramon Cuadrat
Vocal 3: Juan Carlos Faro Rodriguez

Especialitat: Intervenció sociocomunitària

Tribunal titular número 01
President: Margarita Hernandez Prudencio
Secretari: Marti Teixido Planas
Vocal 1: Pilar Figueras Torruella
Vocal 2: Merce Belart Sanuy
Vocal 3: M. Luisa del Rio Barahona

Especialitat: Organització i projectes de fa-
bricació mecànica

Tribunal titular número 01
President: Pere Canyadell Vilella
Secretari: Antonio Arnaste Boixadera
Vocal 1: Antonio Morales Albarracin
Vocal 2: Francesc Soler Martinez
Vocal 3: Luis Nieto Monsalve

COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE
FORMACIÓ PROFESSIONAL

Especialitat: Manteniment de vehicles

Tribunal titular número 01
President: Luis Povedano Perez
Secretari: Manuel Domingo Calpe
Vocal 1: David Gimeno Mayol
Vocal 2: Albert Latorre Reboll
Vocal 3: Jose M. Fraile Moragues

Especialitat: Procediments sanitaris i assis-
tencials

Tribunal titular número 01
President: Josefina Buil Vilalta
Secretària: Olga Bresco Lamiel
Vocal 1: Carmen Viñas Capdevila
Vocal 2: Lurdes Mas Castelltort
Vocal 3: Anna Maria Gonzalez Boada

Especialitat: Processos de gestió adminis-
trativa

Tribunal titular número 01
President: M. Del Coro Luengo Torreblanca
Secretària: M. Antonia Rossell Olive
Vocal 1: Alexandre Gisbert Ventura
Vocal 2: Carme Quintana Puig
Vocal 3: Valentin Guillem Prunera

Especialitat: Serveis a la comunitat

Tribunal titular número 01
President: Francesc Badiella Palet
Secretaria: Lourdes Arteaga Hueto
Vocal 1: Jose Sanahuja Bella
Vocal 2: Maria del Pilar Xicart Carrenca
Vocal 3: Beatriu Alonso Rodriguez

Especialitat: Sistemes i aplicacions informà-
tiques

Tribunal titular número 01
President: Maria Jesus Sans Framis
Secretari: Josep M. Flix Rovira
Vocal 1: David Marti Batalla
Vocal 2: Anna Castello Gistau
Vocal 3: Carlos Val Cebrian

COS DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS
D’IDIOMES

Especialitat: Alemany EOI

Tribunal titular número 01
President: Jorge Lalinde Juerss
Secretària: Leslie Maria Pericot Mohr
Vocal 1: Amanda Gomez Rzedowska
Vocal 2: Gernot Michael Capellari
Vocal 3: Cristina Malgrat Vidal

Especialitat: Espanyol per a estrangers EOI

Tribunal titular número 01
President: Angel Diez Baldero
Secretària: Fuensanta Puig Soler
Vocal 1: Jose Antonio Matilla Garcia



2071

Núm. 1092

Vocal 2: Lourdes Miquel Lopez
Vocal 3: Maria Gloria Feliu Vilaseca

Especialitat: Francès EOI

Tribunal titular número 01
President: Rosa Moneny Guarro
Secretària: Regine Fache Michel
Vocal 1: M. Francisca Martinez Bartolome
Vocal 2: Eloi-Jaume Garcia Lopez
Vocal 3: Françoise Joue Piret

Especialitat: Anglès EOI

Tribunal titular número 01
President: Jaume Segues Pique
Secretari: Josep Matamoros Roda
Vocal 1: Montserrat Cermeño Aguado
Vocal 2: Isabel Tornero Osmond
Vocal 3: Yolanda Scott-Tennent Basallote

Especialitat: Català EOI

Tribunal titular número 01
President: Montserrat Llobet Bach
Secretària: Marta Mas Prats
Vocal 1: Manuel Carbonell Florenca
Vocal 2: Albert Vilagrasa Grandia
Vocal 3: Reyes Herrero Martinez

(06.101.129)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 0654/06).

—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: 0654/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: treballs d’ade-

quació a la normativa de les instal·lacions
d’extinció d’incendis de diversos immobles
seu d’unitats administratives del Departa-
ment d’Educació:

Lot 1: Via Augusta, 202-226, de Bar-
celona, seu dels Serveis Centrals.

Lot 2: c. Casp, 15, de Barcelona, seu dels
Serveis Territorials a Barcelona-II (comar-
ques).

Lot 3: av. Paral·lel, 71, seu dels Serveis
Territorials a Barcelona-I (ciutat).

Lot 4: c. Vilamarí, 70, de Barcelona, arxiu
central del Departament d’Educació.

Lot 5: c. Laureà Miró, 326-338, de Sant
Feliu de Llobregat, seu dels Serveis Territo-
rials al Baix Llobregat-Anoia.

Lot 6: c. Sant Francesc, 7, de Tarragona,
seu dels Serveis Territorials a Tarragona.

Lot 7: av. Marquès de Comillas, 67-71,
de Sabadell, seu dels Serveis Territorials del
Vallès Occidental.

b) Termini d’execució: des de la data de
l’acta de comprovació de replanteig:

Lot 1: 3 setmanes.
Lot 2: 2,5 setmanes.
Lot 3: 2,5 setmanes.
Lot 4: 2,5 setmanes.
Lot 5: 2,5 setmanes.
Lot 6: 1,5 setmanes.
Lot 7: 1,5 setmanes.

—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: 299.500,88 euros, IVA inclòs.
Lot 1: 70.890,43 euros, IVA inclòs.
Lot 2: 38.002,99 euros, IVA inclòs.
Lot 3: 49.267,09 euros, IVA inclòs.
Lot 4: 74.364,61 euros, IVA inclòs.
Lot 5: 19.051,55 euros, IVA inclòs.
Lot 6: 26.337,80 euros, IVA inclòs.
Lot 7: 21.586,41 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-

ció.

—6 Requisits específics del contractista
La classif icació empresarial s’haurà

d’acreditar quan superi la quantitat de
120.202,42 euros, d’acord amb els se-
güents límits, segons l’anualitat mitja (resul-
tant de dividir l’import total dels lots als quals
es licita per 4 mesos i multiplicar per 12):

Quan l’anualitat mitja no superi la xifra de
60.000 euros: grup K, subgrup 9, categoria
A.

Quan l’anualitat mitja superi la xifra de
60.000 euros i no superi els 120.000 euros:
grup K, subgrup 9, categoria B.

Quan l’anualitat mitja superi la xifra de
120.000 euros i no superi els 360.000 eu-
ros: grup K, subgrup 9, categoria C.

—7 Criteris de valoració
a) Preu: fins a 45 punts.
b) Reducció del termini d’execució: fins

a 15 punts, atorgant-se la següent puntua-
ció per cada dia de reducció del termini
d’execució de l’obra fixat per aquest con-
tracte:

Lot 1: 1,5 punts per dia de reducció.
Lot 2: 2 punts per dia de reducció.
Lot 3: 2 punts per dia de reducció.
Lot 4: 2 punts per dia de reducció.
Lot 5: 2 punts per dia de reducció.
Lot 6: 3 punts per dia de reducció.
Lot 7: 3 punts per dia de reducció.
c) Ampliació de la garantia: fins a 20

punts.
d) Millores tècniques: fins a 20 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 Diari Oficial de

la Generalitat de Catalunya. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és dissabte o
festiu, la presentació de proposicions 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 8 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 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
al següent dia hàbil.

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

e) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 11 d’abril de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.101.111)

RESOLUCIÓ EDC/1094/2006, de 10
d’abril, per la qual es dóna publicitat de
l’atorgament d’una beca de col·laboració en
tasques de catalogació per a la biblioteca
del Departament d’Educació.

Mitjançant l’Ordre EDC/452/2005, de 15
de novembre, es va obrir convocatòria de
concurs públic per adjudicar una beca de
col·laboració en tasques de catalogació per
a la biblioteca del Departament d’Educa-
ció adreçada a estudiants de segon cicle
de documentació, diplomats en biblioteco-
nomia i documentació (DOGC núm. 4522,
d’1.12.2005).

Vista la Resolució de 2 de gener de 2006,
per la qual es resol la convocatòria pública,
i d’acord amb el que disposa el punt 8 de
les bases de la convocatòria,
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Resolc:

—1 Donar publicitat de l’atorgament d’una
beca de col·laboració a la senyora Irina
Olives Piris, en tasques de catalogació per
a la biblioteca del Departament d’Educació,
des del 2 de gener al 31 de desembre de
2006, per un import total de 8.587’50 eu-
ros, amb càrrec a l’aplicació pressupostà-
ria D/480000100/4210, del pressupost de
l’any 2006.

—2 Les persones que tot seguit s’indiquen
seran, en l’ordre que s’hi estableix, les su-
plents per al cas de renúncia o revocació
de la beca:

1. Montserrat Ribas Mata.
2. Maria Moreno Ezquerro.

Contra l’esmentada Resolució, que ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la conse-
llera d’Educació, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, d’acord amb 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 procedimient ad-
ministratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 10 d’abril de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(06.097.056)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministrament (exp.
2011/06).

—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: 2011/06.

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

ment de material de cuina amb destinació a
centres educatius (s’admet fraccionament).

b) Termini d’execució: 30 dies a partir de
la data de dipòsit de la garantia definitiva o
30 dies a partir de la comunicació de l’ad-
judicació en cas que aquesta sigui igual o
inferior a 12.020,24 euros.

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

a) Tramitació: urgent.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 334.788,21 euros, (IVA in-

clòs).

—5 Garanties
Provisional: 2% del pressupost tipus de

licitació. D’acord amb l’article 35.1 del Re-
ial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny,
queden dispensades de constituir garantia
provisional les empreses que el total del
pressupost tipus de licitació dels materials
als quals licita sigui inferior a 211.129,00
euros, IVA exclòs.

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

—6 Criteris de valoració:
a) Valoració tècnica de l’oferta: puntua-

ció màxima 70 punts.
a.1) Garantia: 5 punts per cada 6 mesos

a partir dels 2 anys de la garantia, màxim
20 punts.

a.2) Prestacions tècniques: màxim 50
punts.

Les ofertes que no s’ajustin a les pres-
cripcions tècniques restaran excloses.

b) Preu unitari de l’oferta: puntuació mà-
xima 30 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: 26 de maig

de 2006. En el cas de que la publicació de
l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al BOE sigui posterior al 18 de
maig de 2006 el termini per presentar la do-
cumentació quedarà automàticament pror-
rogat fins que s’hagin complert 8 dies natu-
rals a partir del dia següent al de la darrera
publicació. Si l’últim dia del termini coinci-
dís en dissabte o festiu, es prorrogarà fins
el següent dia hàbil. S’admetran les propos-
tes que es presentin per correu dins del ter-
mini màxim fixat per a la seva presentació,
sempre que el licitador justifiqui la data d’im-
posició de l’enviament a l’oficina de correus
i la comuniqui mitjançant telegrama o tele-
fax al Departament d’Educació el mateix dia.

b) Hora límit: de dilluns a dijous a les
18.00 hores i 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.

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.
Data: 31 de maig de 2006, amb el con-

dicionant del punt 8.a) d’aquest anunci.
e) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 12 d’abril de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.102.134)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció del contracte de subministrament de ma-
terial per a les secretaries per al curs 2006-
2007 (exp. 2010/06).

—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: 2010/06.

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

ment de material per a les secretaries per al
curs 2006-2007.

b) Termini de lliurament: 45 dies a partir
de la data de signatura del contracte o 45
dies a partir de la comunicació de l’adjudi-
cació en cas que aquesta sigui igual o infe-
rior a 12.020,24 euros.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total màxim: 244.340,60 euros,

(IVA inclòs)

—5 Garanties
Provisional: d’acord amb l’article 35.1 del

Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny,
no és necessària la constitució de garantia
provisional, perquè el pressupost total de
licitacióno no supera els 211.129,00 euros,
IVA exclòs.

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

—6 Criteris de valoració
a) Valoració tècnica de l’oferta: puntua-

ció màxima 70 punts.
a.1) Qualitat i resistència dels materials:

màxim 45 punts.
a.2) Acabats: màxim 25 punts.
b) Preu unitari de l’oferta: puntuació mà-

xima 30 punts.
Es valorarà el preu ofertat de la manera

següent: l’oferta més econòmica rebrà la
major puntuació i la resta d’ofertes rebran
una puntuació proporcional d’acord amb el
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diferencial de percentatges respecte de
l’oferta amb més puntuació.

Les ofertes que no s’ajustin a les pres-
cripcions tècniques restaran excloses.

—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 de 9
hores a 18 hores i divendres de 9 hores a
14 hores.

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.

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

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

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

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

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.

—11 Presentació de mostres: cal presen-
tar mostra de tots els materials.

Barcelona, 13 d’abril de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.102.168)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0791/06).

—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: 0791/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: organització i

realització d’estades i cursos de llengua an-
glesa, francesa o alemana del projecte Ora-
tor a la Gran Bretanya o França o Alemanya
durant el mes de juliol de 2006.

b) Termini d’execució: 31 de juliol de
2006.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import unitàri: 1.217,00 euros, IVA inclòs.
Import total: 365.100,00 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: 7.302,00 euros.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Criteris de valoració
Qualitat i valor tècnic de l’oferta, incloent

la qualitat dels recursos humans (competèn-
cia lingüística dels monitors) i de les cases
(instal·lacions, emplaçaments, etc) disponi-
bles per part del licitador: fins a 45 punts.

Informació i avaluació (informació a famí-
lies i alumnes, avaluació): 12 punts.

Distribució dels alumnes (poca concen-
tració en general ,  poca concentració
d’alumnat de parla catalana o castellana): 9
punts.

Ratios d’alumnes a les classes i a les ac-
tivitats 6 punts.

Qualitat dels recursos humans (professo-
rat, monitors): 6 punts.

Tractament de necessitats específiques
(discapacitats al·lèrgiques i intolerància ali-
mentaria): 6 punts.

Condicions d’entorn (ubicació de l’allot-
jament, distància diària a recórrer): 6 punts.

Millores al plec de prescripcions tècniques
en relació a la forma de realitzar els treballs:
fins a 30 punts.

En aspectes generals: 10 punts.
En aspectes educatius: 10 punts.
Altres millores: 10 punts.
Preu: fins a 25 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: 8 dies natu-

rals comptats des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest anunci al DOGC. Es fa cons-
tar que si l’últim dia del termini és dissabte
o festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: de dilluns a dijous, a les
18.00 hores i 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, 13 d’abril de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.102.204)

RESOLUCIÓ EDC/1096/2006, de 6 d’abril,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent pri-
vat CFTE Escola Pia de Catalunya, de
Barcelona.
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Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat CFTE Escola Pia de
Catalunya, de Barcelona, en petició d’am-
pliació dels ensenyaments de règim espe-
cial que condueixen a les titulacions oficial
de tècnic d’esport i tècnic superior d’esport,
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 10/2002, de 23 de desembre,
de qualitat de l’educació; el Reial decret
1913/1997, de 19 de setembre, pel qual es
configuren com ensenyaments de règim
especial els conduents a la obtenció de ti-
tulacions de tècnics esportius, s’aproven les
directrius generals dels títols i dels ensenya-
ments corresponents mínims; el Reial de-
cret 318/2000, de 3 de març, pel qual s’es-
tableixen els títols de tècnic esportiu i tècnic
esportiu superior en les especialitats dels
esports de muntanya i escalada, s’aproven
els ensenyaments corresponents mínims i
es regulen les proves i els requisits d’accés
a aquests ensenyaments; el Reial decret
319/2000, de 3 de març, pel qual s’esta-
bleixen els títols de tècnic esportiu i tècnic
esportiu superior en les especialitats d’es-
port d’hivern, s’aproven els ensenyaments
corresponents mínims i es regulen les pro-
ves i els requisits d’accés a aquests ense-
nyaments; el Reial decret 320/2000, de 3
de març pel qual s’estableixen els títols de
tècnic esportiu i tècnic esportiu superior en
les especialitats de futbol i futbol sala,
s’aproven els ensenyaments corresponents
mínims i es regulen les proves i els requisits
d’accés a aquests ensenyaments; el Decret
169/2002, d’11 de juny, pel qual s’estableix
l’ordenació general dels ensenyaments de
règim especial que condueixen a les titula-
cions oficials de tècnic d’esport i de tècnic
superior d’esport; 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
CFTE Escola Pia de Catalunya, de Bar-
celona, per ampliació dels ensenyaments de
règim especial que condueixen a les titula-
cions oficial de tècnic d’esport i tècnic su-
perior d’esport, en els termes que s’espe-
cifiquen 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 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, 6 d’abril 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: 08061646.
Denominació: CFTE Escola Pia de Cata-
lunya.
Adreça: c. Immaculada, 25-35.
Titular: Escola Pia de Catalunya.
NIF: Q0800073I.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de règim especial que condueixen a les ti-
tulacions oficials de tècnic d’esport i tècnic
superior d’esport, amb la modalitat espor-
tiva de futbol i futbol sala, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2005-2006:

Ensenyaments de grau mitjà: futbol amb
1 grup amb capacitat per a 30 llocs esco-
lars i futbol sala amb 1 grup amb capacitat
per a 30 llocs escolars.

Ensenyaments de grau superior: futbol
amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars i futbol sala amb 1 grup amb ca-
pacitat per a 30 llocs escolars.
Composició del centre a l’inici del curs 2005-
2006
Autorització d’obertura:

Modalitat d’esports de muntanya i esca-
lada:

Ensenyaments de grau mitjà:
Alta muntanya, 2 grups amb capacitat per

a 10 alumnes.
Descens de barrancs, 2 grups amb ca-

pacitat per a 10 alumnes.
Escalada, 2 grups amb capacitat per a

10 alumnes.
Mitja muntanya, 2 grups amb capacitat

per a 10 alumnes.
Ensenyaments de grau superior:
Alta muntanya, 2 grups amb capacitat per

a 12 alumnes.
Escalada, 2 grups amb capacitat per a

12 alumnes.
Esquí de muntanya, 2 grups amb capa-

citat per a 12 alumnes.
Modalitat d’esports d’hivern:
Ensenyaments de grau mitjà:
Esquí alpí, 2 grups amb capacitat per a

10 alumnes.
Esquí de fons, 2 grups amb capacitat per

a 10 alumnes.
Surf de neu, 2 grups amb capacitat per a

10 alumnes.
Ensenyaments de grau superior:
Esquí alpí, 2 grups amb capacitat per a

12 alumnes.
Esquí de fons, 2 grups amb capacitat per

a 12 alumnes.
Surf de neu: 2 grups amb capacitat per a

12 alumnes.
Modalitat esportiva de futbol i futbol sala:
Ensenyaments de grau mitjà:
Futbol, 1 grup amb capacitat per a 30

alumnes.

Futbol sala, 1 grup amb capacitat per a
30 alumnes.

Ensenyaments de grau superior:
Futbol, 1 grup amb capacitat per a 30

alumnes.
Futbol sala, 1 grup amb capacitat per a

30 alumnes.

(06.083.172)

RESOLUCIÓ EDC/1100/2006, de 28 de
març, de modificació de la Resolució EDC/
3498/2005, de 14 d’octubre, pel qual s’au-
toritza la modificació de l’autorització d’ober-
tura del centre docent privat d’educació
especial L’Estel, de Balaguer.

Per la Resolució EDC/3498/2005, de 14
d’octubre (DOGC núm. 4526, de
9.12.2005), es va autoritzar la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat d’educació especial L’Estel, de
Balaguer.

Atès que s’han observat errades a la Re-
solució esmentada, i d’acord amb el que
estableix l’article 105.2 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú,

Resolc:

Modificar la Resolució EDC/3498/2005,
de 14 d’octubre, en el sentit següent:

Al preàmbul, on diu:
“Per tal de resoldre la sol.licitud presen-

tada als Serveis Territorials del Departament
d’Educació pel titular del centre privat d’edu-
cació especial L’Estel, de Balaguer, en pe-
tició d’autorització de modificació dels en-
senyaments d’educació especial, es va
instruir l’expedient corresponent”,
ha de dir:

“Per tal de resoldre la sol.licitud presen-
tada als Serveis Territorials del Departament
d’Educació pel titular del centre privat d’edu-
cació especial L’Estel, de Balaguer, en pe-
tició d’autorització de modificació dels en-
senyaments d’educació especial i trasllat als
nous locals, es va instruir l’expedient cor-
responent”.

A la part resolutiva, on diu:
“Resolc:
”1. Autoritzar la modificació de l’autorit-

zació d’obertura del centre docent privat
L’Estel, de Balaguer, per ampliació dels
ensenyaments d’educació especial, en els
termes que s’especi f iquen a l ’annex
d’aquesta Resolució.”,
ha de dir:

“Resolc:
”1. Autoritzar la modificació de l’autorit-

zació d’obertura del centre privat L’Estel, de
Balaguer, per ampliació dels ensenyaments
d’educació especial i trasllat als nous locals,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.”.

A l’annex on diu:
“S’autoritza l’ampliació dels ensenya-

ments d’educació especial següents”,
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ha de dir:
“S’autoritza el trasllat del centre al c.

Jacint Verdaguer, 3.
”S’autoritza l’ampliació dels ensenya-

ments d’educació especial següents”.

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, 28 de març de 2006

P. D. (Resolució de 16.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Carles Vega Castellví
Director dels Serveis Territorials
a Lleida

(06.075.058)

RESOLUCIÓ EDC/1101/2006, de 29 de
març, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats de la llar d’infants privada Mare
de Déu de la Roca, de Cornellà de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants Mare de Déu de la Roca, de
Cornellà de Llobregat, en petició d’autorit-
zació de cessament d’activitats, 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, la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de
la llar d’infants Mare de Déu de la Roca, de
Cornellà de Llobregat, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs

contenciós administratiu, davant l’òrgan que
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.

Sant Feliu de Llobregat, 29 de març de 2006

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

Carme Arnau i Planella
Directora dels Serveis Territorials
al Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Cornellà de Llobregat.
Localitat: Cornellà de Llobregat.
Codi: 08054447.
Denominació: Mare de Déu de la Roca.
Adreça: c. Rubio i Ors, 25.
Titular: Núria Llacer Pellicer.
NIF: 36663820A.

S’autoritza el cessament d’activitats de la
llar d’infants Mare de Déu de la Roca, de
Cornellà de Llobregat, amb efectes a partir
de la fi del curs 2004-2005.

(06.075.156)

RESOLUCIÓ EDC/1102/2006, de 13 de
març, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Sant Josep, de Tàrrega.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als serveis territorials del Departament
d’Educació pel titular del centre docent
privat Sant Josep, de Tàrrega, en petició de
canvi de titularitat, 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
Sant Josep, de Tàrrega, per canvi de titula-
ritat, en els termes que s’especifiquen a l’an-
nex d’aquesta Resolució.

—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets del concert educatiu
subscrit amb el titular anterior. En conse-
qüència, els corresponents serveis territori-
als del Departament d’Educació efectuarà
els tràmits necessaris per incloure les mo-
dificacions escaients en els documents
administratius corresponents.

—3 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 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.

Lleida, 13 de març de 2006

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

Carles Vega Castellví
Delegat dels Serveis Territorials a Lleida

ANNEX

COMARCA DE L’URGELL

Serveis territorials: Lleida.
Municipi: Tàrrega.
Localitat: Tàrrega.
Codi: 25004486.
Denominació: Sant Josep.
Adreça: c. Mare Vedruna, s/n.
Titular: Carmelites de la Caritat.
NIF: Q4300005H.

S’autoritza el canvi de titularitat que pas-
sa a ser de Fundació Privada Col·legi Sant
Josep Vedruna de Tàr rega,  amb NIF
G25575234, amb efectes a partir del dia 1
del mes següent de la data de publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació preescolar: 7 unitats amb ca-
pacitat per a 99 llocs escolars.

Educació infantil: 6 unitats de parvulari
amb capacitat per a 150 llocs escolars.

Educació primària: 12 unitats amb capa-
citat per a 150 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 12 uni-
tats amb capacitat per a 360 llocs escolars.

Batxillerat: 6 unitats amb capacitat per a
91 llocs escolars, amb les següents moda-
litats:

Ciències de la natura i salut.
Humanitats i ciències socials.
Tecnologia.
Formació professional específica.
Cicles formatius de grau mitjà:
Família administració
Gestió Administrativa, 1 grup amb 30 llocs

escolars.
Família comerç i màrqueting
Comerç, 1 grup amb 30 llocs escolars.
En cap cas un grup no superarà els 30

llocs escolars.
Fins la implantació generalitzada de l’eta-
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pa de l’educació preescolar, el centre im-
partirà el currículum de l’educació infantil de
primer cicle.

(06.080.093)

RESOLUCIÓ EDC/1115/2006, d’11 d’abril,
de convocatòria de concurs públic per a la
concessió d’estades de formació en empre-
ses i institucions al professorat de formació
professional dels centres docents sostinguts
amb fons públics.

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

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

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

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

Resolc:

—1 Convocar concurs públic per a la con-
cessió de 120 estades de formació de tipus
B en empreses i institucions, en períodes i
horaris coincidents totalment o parcialment
amb l’horari lectiu del professorat, durant el
curs 2006-2007. Poden sol·licitar aquestes
estades el professorat del cos de catedrà-
tics d’ensenyament secundari, del cos de
professors d’ensenyament secundari, o del
cos professors tècnics de formació profes-
sional, i el professorat interí dels centres
docents públics dependents del Departa-
ment d’Educació; el professorat dels cen-
tres docents públics dels ens locals, i el
professorat dels centres docents privats
sostinguts amb fons públics, sempre que
compleixin els requisits que preveu l’article
7 de l’Ordre EDC/458/2005, de 30 de no-
vembre.

—2 La durada de les estades de tipus B
serà d’entre dues i quatre setmanes. Del
total de les estades de formació, 50 tindran
una durada de dues setmanes, 35 de tres
setmanes i les 35 restants de quatre set-
manes. Aquesta distribució es podrà mo-

dificar si queden estades per concedir. Cada
sol·licitant podrà disposar de quatre setma-
nes, com a màxim, ja sigui en una o diver-
ses estades de tipus B. Si la persona sol·li-
citant requereix més temps d’estada en em-
preses, podrà sol·licitar-ne del tipus A.

—3 El termini de presentació de sol·li-
cituds, a les quals s’annexarà la documen-
tació i la justificació dels requisits que esta-
bleixen els articles 5 i 7 de l’Ordre regula-
dora de les estades abans esmentada,
s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aques-
ta resolució en el DOGC i finalitzarà el 31 de
maig de 2006.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

excloses, que s’hi farà constar el motiu
d’exclusió.

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

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el director
General de Formació Professional i Educa-
ció Permanent, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la publicació als
taules d’anuncis, segons el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

—7 Renúncies
Les vacants produïdes per renúncies del

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades podran interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu corresponent, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, de conformitat
amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la conse-
llera d’Educació, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la publicació al
DOGC, segons el que disposen els article
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 11 d’abril de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació
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ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 2213/06).

—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: 2213/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: difondre, apli-

car i avaluar la Guia d’aplicació del sistema
integrat de qualificacions i formació profes-
sional de Catalunya, relatiu a la família
professional d’informàtica i comunicacions
al Vallès Occidental.

b) Termini d’execució: des de la signatu-
ra del contracte fins al 15 de novembre de
2006.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total màxim: 48.000,00 euros, IVA

inclòs.

—5 Garanties
Provisional: no es requereix, d’acord amb

el que s’estableix a l’article 35.1 del Text

refós de la Llei de contractes de les admi-
nistracions públiques (TRLCAP).

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

—6 Requisits específics del contractista
No es requereix classificació per licitar, en

el supòsit que el licitador aporti la classifi-
cació quedarà exempt d’acreditar la solvèn-
cia.

Classificació: grup V, subgrup 1, catego-
ria A.

En el cas que es tracti d’empreses no
classificades, acreditaran la solvència eco-
nòmica mitjançant la documentació que
demostri que l’empresa té una xifra global
de negocis de 82.285,71 euros anuals.

—7 Criteris de valoració
Preu de l’oferta: fins a 30 punts.
Pla de treball (metodologia i prestacions

tècniques), fins a 20 punts.
Ampliació i diversitat de la mostra d’em-

preses, fins a 20 punts.
Mitjans tècnics i personals que empraran

en la realització dels serveis, fins a 15 punts.
Millores tècniques, 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: 15 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest anunci al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és dissabte o
festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: de dilluns a dijous de 9 a
18 hores i divendres de 9 hores a 14 hores.

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars

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

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

ANNEX

Model de sol·licitud

(06.101.003)
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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
al següent dia hàbil.

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

e) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 18 d’abril de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.108.112)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0906/06).

—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: 0906/06.

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

l’aplicació en 100 centres de les proves de
competències bàsiques per a 2n d’ESO i en
51 centres de les proves de 4t d’ESO, així
com de la identificació, la correcció, la re-
visió i la gravació de les proves i del disseny
d’unes aplicacions informàtiques que recu-
llin un resum de resultats globals de tots els
centres de Catalunya.

b) Termini d’execució: el termini màxim
per al lliurament de les tasques objecte
d’aquest concurs finalitzarà el 27 de juny de
2006, d’acord amb el calendari del punt 3.1
del plec de prescripcions tècniques.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 150.000,00 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup L, subgrup 3, catego-

ria D.

—7 Criteris de valoració
Preu de l’oferta: fins a 35 punts.
Forma de realització dels treballs (quali-

tat de servei), fins a 45 punts.
Considerant els mitjans tècnics o mecà-

nics que s’utilitzaran, fins a 20 punts.
Considerant el personal propi i nombre

d’hores laborals que dedicaran a aquest
servei, fins a 15 punts.

Considerant la formació dels aplicadors
a contractar, fins a 10 punts.

Millores presentades, fins a 20 punts.
Considerant l’ampliació horària d’atenció

a aplicadors, fins a 10 punts.
Considerant el suport informàtic per con-

sulta i resolució d’incidències, fins a 10
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: 8 dies natu-

rals comptats des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa cons-
tar que si l’últim dia del termini és dissabte
o festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: de dilluns a dijous 18.00 ho-
res i divendres 14.00 hores.

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.

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

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 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 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 l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 18 d’abril de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.108.113)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 1045/06).

—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: 1045/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres de re-

forma de la connexió al servei d’electricitat
a l’institut d’educació secundària Príncep de
Girona de Barcelona (Barcelonès).

b) Termini d’execució: 2,5 mesos a
comptar des de la data 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: 64.192,10 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C complet, categoria

A.
La seva presentació és potestativa i úni-

cament a efectes de dispensa de l’acredi-
tació de la solvència econòmica, financera
i tècnica de l’empresa. 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 308.122,08 euros anuals.

—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.
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—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 Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és dissabte o
festiu, la presentació de proposicions 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.
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
al següent dia hàbil.

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

e) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 18 d’abril de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.108.114)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 1351/06).

—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: 1351/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte:
Lot 1: obres de construcció d’escales

d’emergència al CEIP La Jota de Badia del
Vallès.

Lot 2: obres de construcció d’escales
d’emergència al CEIP La Sardana de Badia
del Vallès.

b) Termini d’execució:
Lot núm. 1: 1,5 mesos a comptar des de

la data de l’acta de comprovació de replan-
teig.

Lot núm. 2: 1,5 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: 95.241,52 euros, IVA inclòs.
Lot 1: 47.408,18 euros, IVA inclòs.
Lot 2: 47.833,34 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C complet, categoria

A.
La seva presentació és potestativa i úni-

cament a efectes de dispensa de l’acredita-
ció 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 761.932,16 euros anuals pels dos
lots, de 379.265,44 euros pel lot 1 i de
382.666,72 euros pel lot 2.

—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 dilluns a divendres 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.
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
al següent dia hàbil.

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

e) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 18 d’abril de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.108.118)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 2269/06).

—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: 2269/06.



Full de disposicions i actes administratius

2080

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’infra-

estructures d’edificis prefabricats al CEIP de
Roses (Alt Empordà).

b) Termini d’execució: 1 mes a comptar
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: 69.433,68 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C complet, categoria

A.
La seva presentació és potestativa i úni-

cament a efectes de dispensa de l’acredi-
tació de la solvència econòmica, financera
i tècnica de l’empresa. 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 833.204,16 euros anuals.

—7 Criteris de valoració
Proposició econòmica: fins a 80 punts.
Reducció de termini: fins a 20 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.
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 l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 18 d’abril de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.108.120)

RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2006, de la
Secretaria General del Departament d’Edu-
cació per la qual es donen instruccions a
les direccions dels centres relatives a diver-
sos aspectes de la gestió econòmica dels
centres públics del Departament d’Educa-
ció.

La diversitat d’estratègies que segueixen
els centres a l’hora de desenvolupar la seva
gestió econòmica en el marc establert per
la Llei 4/1988, de 28 de març, reguladora
de l’autonomia de gestió econòmica dels
centres docents públics no universitaris de
la Generalitat de Catalunya, i pel Decret 235/
1989, de 12 de setembre, que en fa el
desplegament reglamentari, completat per
l’Ordre de 16 de gener de 1990, aconsella
dictar unes instruccions per assegurar una
unitat de criteri suficient en la interpretació
dels preceptes reglamentaris i, en el seu cas,
per garantir un tractament adequat de les
situacions no totalment explicitades en les
disposicions que s’acaben d’esmentar.

Així mateix, la no coincidència temporal
entre l’inici del curs escolar i l’inici de cada
exercici econòmic obliga a recordar als
centres que han de fer un ús adient de la
tècnica de la modificació pressupostària
amb la finalitat d’aconseguir que el pressu-
post del centre sigui, alhora, eina de previ-
sió de la gestió econòmica, guia i control
del seu desenvolupament i element rellevant
en la valoració que se n’ha de fer cada any
en aprovar-ne la liquidació final.

Quant a la comptabilitat, fonamental en
la gestió econòmica perquè és l’eina que
permet que la direcció disposi d’una imat-
ge fidel de les finances del centre (estat

d’ingressos compromesos i d’ingressos ja
materialitzats, de despeses compromeses i
de despeses ja pagades, de capacitat per
assumir noves necessitats de despesa, etc.)
els centres han d’observar els principis en
què s’inspira la normativa general, i aplicar-
los en el context escolar. A aquests efec-
tes, les instruccions que segueixen, dona-
des en el  marc que proporcionen les
previsions del Pla general de comptabilitat
de la Generalitat, la Llei de finances de la
Generalitat; les lleis de pressupostos anu-
als, i l’Ordre ECF/300/2002, de 18 d’abril,
de comptabilitat de la Generalitat, assenya-
len als centres alguns dels aspectes essen-
cials que han de tenir presents en la seva
comptabilitat. La disponibilitat dels aplica-
tius informàtics (el mòdul de gestió econò-
mica del Sistema d’Administració i Gestió
Acadèmica -programari SAGA- per exem-
ple) facilita als centres el compliment sufici-
ent de requisits comptables, però cal que
les direccions entenguin el sentit dels prin-
cipis en què es basa la comptabilitat amb
independència dels formularis, llibres i do-
cuments que eventualment proporcioni el
programari informàtic.

Finalment, les línies de desenvolupament
progressiu dels marges d’autonomia de què
es van dotant els centres en els diversos
àmbits de la seva gestió aconsella fomen-
tar i garantir que usen correctament, i en
benefici de l’optimització de la seva gestió
general, aquells marges d’autonomia en la
gestió econòmica de què, en virtut de llei,
ja estan dotats.

En conseqüència, i referides als centres
públics del Departament d’Educació,

Resolc:

Dictar les instruccions següents, que els
centres públics del Departament d’Educa-
ció, als quals s’aplica la Llei 4/1988, regu-
ladora de l’autonomia de gestió econòmica
dels centres docents públics no universita-
ris de la Generalitat, hauran d’observar en
gestionar la seva activitat econòmica.

1. Aprovació del pressupost, de les se-
ves eventuals modificacions i de la seva li-
quidació

1.1 D’acord amb l’article 3 del Decret
235/1989, “el pressupost del centre (…) serà
aprovat pel consell escolar [a proposta de
la direcció del centre] abans del dia 30 de
gener de l’any corresponent”. Així mateix
“durant l’exercici pressupostari, la direcció
del centre proposarà al consell escolar aque-
lles modificacions del pressupost que esti-
mi oportunes [per tal que aquest les aprovi
com a modificacions del pressupost]”. Fi-
nalment, “dins del primer quadrimestre de
l’any següent, el consell escolar [a propos-
ta de la direcció del centre] aprovarà la li-
quidació del pressupost de l’any anterior”.

1.2. Tots els acords del consell escolar
sobre qüestions pressupostàries s’han de
recollir en l’acta corresponent de manera
que, a més del fet d’haver-se adoptat l’acord
corresponent, en quedi explícitament reflec-
tit el contingut econòmic. A aquests efec-
tes, s’afegiran a l’acta tots els annexos que
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convingui sobre el pressupost, les seves
successives modificacions o la liquidació
final, degudament signats per les persones
titulars de la secretaria i la direcció del cen-
tre.

1.3. Les certificacions relatives a la liqui-
dació del pressupost anual a què fa refe-
rència l’article 5 del Decret 235/1989, de 12
de setembre, només es podran estendre
quan l’acta que reflecteix els corresponents
acords del consell escolar estigui redacta-
da i completada en la forma indicada en el
paràgraf anterior.

1.4. A tots els efectes, en cada moment
es considerarà “pressupost vigent” en el
centre el que resulta d’incorporar al pres-
supost inicialment aprovat i documentat, les
modificacions posteriors degudament apro-
vades i documentades en la forma que s’in-
dica en el punt 1.2 d’aquestes instruccions.

2. Exercici de la competència de la di-
recció del centre relativa a l’autorització de
despeses i ordenació dels pagaments

2.1. D’acord amb l’article 16.2.h) del re-
glament orgànic dels CEIP, aprovat pel
Decret 198/1996, de 12 de juny, i l’article
15.2.h) del reglament orgànic dels IES, apro-
vat pel Decret 199/1996, de 12 de juny,
“correspon al director (…) autoritzar les
despeses i ordenar els pagaments d’acord
amb el pressupost del centre”. Més en ge-
neral, d’acord amb l’article 3.3 de la Llei 4/
1988 i l’article 4 del Decret 235/1989, en
qualsevol centre públic del Departament
d’Educació, “el director del centre (…) ha
d’autoritzar les despeses i ordenar els pa-
gaments (…)”. Aquestes disposicions, amb
redactats equivalents, són també incorpo-
rades, i s’han anat mantenint, sense can-
vis, en totes les lleis orgàniques sobre edu-
cació successivament vigents.

2.2. La referència que les disposicions es-
mentades en el punt anterior fan al “pres-
supost del centre” s’entenen referides al
“pressupost del centre vigent en cada mo-
ment”, en els termes indicats en el punt 1.4
d’aquestes instruccions.

2.3. De l’exercici de la competència de la
direcció d’autoritzar les despeses i ordenar
els pagaments en quedarà constància en el
document o factura de cada despesa, amb
una diligència que farà abans del seu paga-
ment en què hi consti, com a mínim, la data
en què s’autoritza la despesa i, si és dife-
rent, la data en què s’ordena el pagament,
la indicació “s’autoritza la despesa” i/o “s’or-
dena el pagament”, segons escaigui, i la
signatura autògrafa del director o de la di-
rectora.

2.4. Així mateix, es recomana que en els
documents que acreditin ingressos del cen-
tre, i amb una diligència similar a la indica-
da en el punt anterior, s’hi faci constar
l’“assabentat” de la direcció.

2.5. El punt 2.3 d’aquesta instrucció s’ha
d’entendre com una instrucció de mínims,
que no impedeix que si un centre, per algu-
na raó, ho considera pertinent, pugui am-
pliar la informació documental relativa a cada
despesa de la forma que més li convingui.
En particular, seria molt convenient que en
cada document de despesa (factura, tiquet,
etc.) es completés la diligència d’autoritza-
ció de despesa i d’ordre de pagament amb
la constància de quina és la partida pressu-

postària (del pressupost del centre) a què
aquella factura resulta imputada. Es reco-
mana fer el mateix en els documents acre-
ditatius dels ingressos a què fa referència el
punt 2.4.

3. Pagaments a proveïdors
3.1. D’acord amb els criteris generals apli-

cables a l’Administració, els pagaments a
proveïdors es faran normalment bé per xec
bancari nominatiu a favor de la persona fí-
sica, empresa o entitat que correspongui, o
bé per transferència bancària (feta telemà-
ticament o amb presència a l’oficina ban-
cària) al mateix destinatari, que és qui ha
emès la factura corresponent, en el seu
moment, respecte de la qual la direcció del
centre haurà autoritzat la despesa i ordenat
el pagament.

3.2. Excepcionalment, i per a quantitats
petites, es podran fer pagaments en efec-
tiu.

3.3. Es procurarà limitar els pagaments
per domiciliació bancària als rebuts de ca-
ràcter periòdic dels diversos serveis contrac-
tats pel centre (manteniments de quota
periòdica, i telèfon, energies i aigua quan
escaigui, dels quals es pressuposa l’auto-
rització de despesa). En cas que es mantin-
guin altres pagaments per via de domicilia-
ció bancària, es garantirà en tot cas que la
direcció del centre ha autoritzat la despesa
i n’ha ordenat el pagament.

3.4. Llevat de les indicades en els tres
punts anteriors, no hi ha altres modalitats
de pagament a proveïdors dels centres
públics que, en aquest moment, estiguin
admeses per la normativa vigent. En parti-
cular, en cap cas es faran pagaments a
proveïdors amb xec bancari estès a favor
de “qui el porti”, perquè aquest document
només identifica el pagador (el centre) però
no hi ha garantia de quin serà el compte
bancari en què el xec quedarà finalment
abonat o de quina persona l’haurà cobrat,
en el seu cas.

3.5. De tots els pagaments a proveïdors,
el centre n’obtindrà el rebut corresponent
(diligenciat i signat pel proveïdor en la ma-
teixa factura o en un document de rebut
independent en què constin les dades del
proveïdor i el seu NIF, o bé en forma de ti-
quet de compra amb identificació del pro-
veïdor amb el seu NIF). A més a més, sem-
pre caldrà que quedi constància escrita de
la data en què s’ha fet el pagament, i així es
farà constar en diligència en la factura, o bé
en el rebut o en el tiquet que acredita el pa-
gament.

3.6. Quan el centre efectua un pagament
subjecte a retenció a compte de l’IRPF de
la persona física perceptora, en el rebut a
què fa referència el punt anterior s’hi espe-
cificarà tant la quantitat que aquella percep
directament com l’import de la retenció que
legalment ha d’efectuar el centre. Posteri-
orment, en temps i forma, el centre liquida-
rà la retenció a l’Agència Tributària.

4. Comptes bancaris del centre
4.1. El compte bancari del centre a què

fa referència l’art. 3.4 del Decret 235/1989
estarà contractat per la direcció, a nom i NIF
del centre. Entre les condicions particulars
del contracte hi constarà que la disposició
de fons del compte requerirà la signatura

conjunta de dues persones autoritzades (les
titulars de la direcció i de la secretaria o les
qui n’exerceixin les funcions), d’entre les tres
o més de l’equip directiu que, a aquests
efectes, es facin constar en el contracte. Les
despeses bancàries generades per l’admi-
nistració d’aquest compte es consideraran
a tots els efectes despeses de funcionament
del centre.

4.2. Quan la gestió econòmica d’un cen-
tre comporti moltes transaccions d’ingrés de
petites quantitats (individualitzades per
alumnes o famílies), el compte a què fa re-
ferència l’apartat anterior podrà, excepcio-
nalment, auxiliar-se d’un segon compte
bancari, per facilitar el control d’aquestes
transaccions. El compte auxiliar tindrà les
mateixes característiques contractuals que
el compte del centre esmentat en el punt
4.1 (compte a nom del centre, obert amb el
NIF del centre, disposició de fons amb sig-
natura conjunta de dues de les persones
que hi constin com a autoritzades, normal-
ment les titulars de la direcció i la secreta-
ria). Les despeses bancàries generades per
l’administració del compte auxiliar no podran
ser sufragades amb recursos procedents de
l’assignació del Departament d’Educació
per a despeses de funcionament del cen-
tre.

4.3. Abans de l’inici de l’exercici econò-
mic 2007, tots els centres que tinguin altres
comptes bancaris els hauran de suprimir. Si
s’escau un traspàs de gestió econòmica per
relleu en la direcció del centre a l’acabament
del curs 2005-2006, l’adaptació dels comp-
tes bancaris al que preveu aquesta instruc-
ció es farà, preferentment, en ocasió del
relleu.

4.4. La instrucció de reducció del nom-
bre de comptes bancaris, en el cas que sigui
d’aplicació a un centre, no afecta els comp-
tes que, eventualment, poguessin existir
vinculats exclusivament a la gestió econò-
mica del servei escolar de menjador.

4.5. Els moviments de fons en el(s)
compte(s) bancari(s) quedaran degudament
anotats en els corresponents ll ibres de
comptes bancaris a què es refereix el punt
11.4 d’aquestes instruccions.

5. Disposició de fons dels comptes ban-
caris

5.1. D’acord amb el que s’ha indicat en
el punt 4 d’aquestes instruccions, la dispo-
sició de fons dels comptes bancaris del
centre, per qualsevol procediment, requeri-
rà la signatura conjunta de dues persones
autoritzades, que seran normalment les ti-
tulars de la direcció i de la secretaria del
centre. El centre conservarà, en original o
fotocòpia segons escaigui, un document
acreditatiu de la disposició de fons realitza-
da (resguard de la transferència, còpia del
xec, etc.).

5.2. Les direccions i secretaries dels cen-
tres pararan especial atenció al fet que el
requeriment de doble signatura s’apliqui tant
en les disposicions directes de fons i en els
pagaments a proveïdors per xec bancari
com en els pagaments i altres disposicions
de fons realitzats mitjançant transferència.

6. Ús de caixes de diner en efectiu
6.1. En el supòsit d’utilització de caixes

per disposar de diner en efectiu en els cen-
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tres, la direcció disposarà el que sigui con-
venient per garantir-ne el control permanent
i la correcta incorporació a la comptabilitat
de les transaccions que s’hi facin. A aquests
efectes:

— Es disposarà del llibre de caixa a què
es refereix el punt 11.5 d’aquestes instruc-
cions.

— Es farà, periòdicament, l’arqueig de la
caixa.

— El tractament comptable dels paga-
ments en efectiu s’integrarà en el tractament
comptable general del centre.

— Si la caixa s’utilitza també per a co-
braments de quantitats en efectiu vincula-
des a l’activitat del centre es documentarà
suficientment tant cada incorporació d’efec-
tiu a la caixa com el seu traspàs, si escau,
al compte bancari del centre.

6.2. Els simples traspassos de fons entre
el compte corrent del centre i la caixa de
diner en efectiu, en qualsevol dels dos sen-
tits, s’anotaran en els corresponents llibres
de caixa i de compte bancari (vegeu punt
11 d’aquestes instruccions), però en cap
cas no tindran la consideració d’un ingrés o
una despesa per al centre, perquè no ho
són.

7. Aspectes a tenir en compte en els con-
tractes que tingui subscrits el centre amb
empreses proveïdores de serveis

7.1. Són contractes subscrits pel centre
i una empresa proveïdora de serveis els
pactes de naturalesa mercantil en què l’em-
presa s’obliga a la prestació d’un determi-
nat servei (per exemple: manteniment de
reprografia o d’instal·lacions; dipòsit en el
centre d’una fotocopiadora amb dret a l’ús
durant un període de temps -fotocopiadora
de lloguer-; compte bancari; neteja; menja-
dor, etc.) i el centre s’obliga a un determi-
nat pagament d’acord amb les regles esta-
blertes en el mateix pacte. Normalment, els
contractes tenen en compte altres drets i
obligacions de les dues parts, entre els quals
hi sol haver els de rescissió i de pròrroga
del pacte inicialment establert.

7.2. La direcció del centre públic conei-
xerà els termes de les obligacions i drets
derivats de cada contracte signat i vetllarà
pel compliment de les obligacions que ha
adquirit el centre i pel correcte exercici dels
drets que li corresponen. En particular, tin-
drà en compte les obligacions del centre que
afecten el pressupost, els pagaments i, més
en general, la gestió econòmica.

7.3. Els centres no poden subscriure con-
tractes en què adquireixin obligacions
econòmiques més enllà de les partides del
pressupost anual que han aprovat i que en
cada moment és vigent. Així mateix, la di-
recció vetllarà perquè el centre no subscri-
gui nous contractes de lloguer de béns amb
compromís de compra futura (contractes de
modalitat leasing) que puguin comprometre
despesa d’exercicis futurs. S’ha de fer no-
tar que, en canvi, els simples contractes de
lloguer de béns amb pacte de renovació au-
tomàtica anual, si cap de les dues parts no
s’hi oposa (contractes de modalitat renting
ordinari), són perfectament legítims, dins de
les limitacions establertes en la Llei de con-
tractes de les administracions públiques,
perquè només comprometen despesa de
l’any actual, que té el pressupost aprovat.

7.4. Els centres demanaran als Serveis Te-
rritorials (secretaries, seccions de centres,
etc.) l’assessorament que els calgui per tal
que els contractes que, si escau, la direc-
ció del centre subscrigui, s’adiguin, en pro-
cediment i contingut, a les previsions de la
Llei de contractacions de les administracio-
ns públiques.

8. Gestió econòmica del centre associa-
da a la prestació, per part del centre, del
servei d’adquisició o subministrament de
material escolar per a l’alumnat.

8.1. D’acord amb l’article 2.b) de la Llei
4/1988, són objecte de la gestió econòmi-
ca dels centres docents, entre altres, “les
quantitats derivades de la prestació de ser-
veis diferents dels gravats per la legislació
vigent en cada moment (…)”. D’acord amb
l’article 2 del Decret 235/1989, “seran ob-
jecte de la gestió econòmica del centre (…)
els ingressos obtinguts com a resultat de la
mateixa gestió”.

8.2. En el supòsit que determinats objec-
tes de material escolar de caràcter indivi-
dual (que l’alumnat podria, alternativament,
portar de casa) siguin directament adquirits
pel centre, perquè així ho acordi el consell
escolar, i posats a disposició de les aules
d’acord amb criteris educatius, les famílies
podran optar voluntàriament per pagar el
seu cost al centre o aportar el material, en
el moment oportú, d’acord amb les relaci-
ons que els facilitarà el centre. En cas que
facin voluntàriament ús de la primera pos-
sibilitat, tant les aportacions individuals de
les famílies com la despesa associada a la
compra del material formaran part de la
gestió econòmica del centre, es tindran en
compte en el pressupost del centre i seran
objecte de les anotacions i els tractaments
comptables pertinents.

8.3. Les decisions sobre l’import de les
aportacions voluntàries a què fa referència
el punt 8.2 d’aquestes instruccions s’inte-
graran en les decisions d’aprovació del pres-
supost anual o, si escau, de les modificaci-
ons que s’hi hagin de fer per adaptar la
periodificació del curs acadèmic (setembre-
agost) a la periodificació preceptiva de
l’exercici econòmic (gener-desembre).

8.4. En el centre hi haurà de quedar cons-
tància documental de cada aportació indi-
vidual o familiar, amb indicació del seu im-
port i de la raó que la justifica.

8.5. Així mateix, en el centre hi haurà
d’haver constància documental del caràc-
ter voluntari amb què la família (o l’alumne/
a) s’acull a l’opció que el centre li ofereix, i
de l’alternativa (llista de material a aportar
per l’alumne) que es facilita a les famílies
(alumnes) que no s’hi vulguin acollir.

8.6. D’acord amb l’article 3.2.1 del De-
cret 235/1989, de 12 de setembre, els
possibles dèficits generats per la gestió
econòmica a què es refereix aquest punt de
les instruccions mai no podran ser sufragats
a càrrec de l’assignació del Departament
d’Educació per a despeses de funcionament
del centre.

9. Gestió econòmica associada a les ex-
cursions, sortides, colònies i activitats assi-
milades que tinguin la consideració d’acti-
vitats del centre, i aquest no les consideri,

a efectes econòmics, incloses en el caràc-
ter gratuït de l’activitat reglada

9.1. El cost que han de sufragar les famí-
lies per la participació en colònies, sortides,
excursions i visites (transport, entrades,
estades, altres despeses) organitzades pel
centre forma part de la gestió econòmica
del centre.

9.2. En la gestió econòmica d’aquestes
quantitats s’observaran les cauteles següents:

— Els preus a pagar per les famílies se-
ran coneguts pel consell escolar del centre
i s’adaptaran als criteris que aquest hagi
pogut establir.

— Les transaccions econòmiques vincu-
lades a aquestes quantitats (cobraments i
pagaments) s’incorporaran, com es fa amb
qualsevol altra transacció, a la comptabili-
tat del centre. Els pagaments es faran ha-
bitualment mitjançant el compte bancari del
centre. Els cobraments es duran a terme
mitjançant el compte bancari, o el compte
bancari auxiliar si escau, o bé, excepcional-
ment, utilitzant la caixa de diner en efectiu.

— Normalment, el pressupost del centre
preveurà les partides corresponents a
aquestes activitats. No obstant això, quan
per alguna raó el centre opti per no inclou-
re-les-hi, la direcció aprovarà “pressupos-
tos específics” per a sortides, colònies i
activitats assimilades (d’una en una o agru-
pades convenientment, a criteri de la direc-
ció del centre), la liquidació final de cadas-
cun dels quals serà sotmesa a aprovació del
consell escolar en el moment adient i, en
tot cas, abans d’aprovar la liquidació del
pressupost del centre de l’any en què s’ha-
gi inclòs l’activitat o grup d’activitats de
referència.

— Els pagaments a proveïdors de serveis
en ocasió de colònies, sortides, excursions,
visites, etc., que es facin globalment des del
centre (factura i rebut emesos a nom i NIF
del centre, etc.) es tindran en compte, com
qualsevol altre pagament a proveïdors efec-
tuat pel centre, als efectes de les obligaci-
ons fiscals de la declaració anual (“model
347”) d’operacions amb tercers.

9.3. D’acord amb l’article 3.2.1 del De-
cret 235/1989, els possibles dèficits gene-
rats per la gestió econòmica de les activi-
tats a què es refereix aquest punt de les
instruccions mai no podran ser sufragats a
càrrec de l’assignació del Departament
d’Educació per a despeses de funcionament
del centre.

10. Servei escolar de menjador. Gestió
econòmica per part del centre

10.1. Servei de menjador íntegrament
gestionat pel centre. Sens perjudici d’apli-
car la normativa especifica que en cada
moment estigui vigent, aquells centres que
tenen la gestió econòmica del menjador
directament al seu càrrec la mantindran
separada de la resta de la gestió econòmi-
ca del centre. Tanmateix, la gestió econò-
mica del menjador s’ajustarà als mateixos
patrons (existència d’un pressupost, cobra-
ment de quotes, sistema de comptabilitat i
d’arxiu de documentació comptable, auto-
rització de despeses, pagaments a proveï-
dors, compte bancari, etc.) que la normati-
va vigent preveu per a la gestió econòmica
del centre en allò que no estigui específica-
ment establert de manera diferent.
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10.2. Altres situacions de gestió del ser-
vei escolar de menjador. En qualsevol altra
situació diferent de l’esmentada en el punt
10.1. d’aquestes instruccions, en el supò-
sit que el centre intervingui en cobraments
o pagaments relacionats amb el servei de
menjador, la direcció haurà de garantir que
se’n porta la pertinent comptabilitat, sepa-
rada de la comptabilitat general del centre.

10.3. En qualsevol cas, les factures eme-
ses a nom del centre que eventualment
aquest hagi de pagar per la prestació del
servei escolar de menjador es tindran en
compte, com qualsevol altre pagament a
proveïdors efectuat pel centre, als efectes
del compliment de les obligacions fiscals de
la declaració anual d’operacions amb ter-
cers.

11. Comptabilitat del centre
11.1. Les direccions dels centres vetlla-

ran perquè de la comptabilitat de la seva
gestió econòmica no en quedi exclosa cap
operació amb contingut econòmic, estigui
inclosa o no dins del pressupost.

11.2 En la comptabilitat del centre s’ob-
servaran especialment els principis se-
güents:

a) Principi de meritació. S’entén per “me-
ritar” l’acte d’establir el dret o l’obligació
econòmica de què es tracti, sigui un com-
promís de pagament o de cobrament. Les
anotacions en els llibres o registres comp-
tables es faran referides a la data en què es
merita el fet corresponent, amb independèn-
cia de quin sigui el dia en què es produeixi
la transacció monetària que se’n derivi. Així,
les obligacions de despesa s’anoten segons
la data de la factura (data en què es consi-
dera adquirida l’obligació de la despesa), i
els drets a gaudir d’un ingrés s’anoten se-
gons la data del document que acredita
aquest dret (data en què es considera ad-
quirit el dret a tenir l’ingrés). Els pagaments
que s’efectuen s’anoten segons la data del
dia que s’efectuen (la data de la transferèn-
cia o la data del xec), i els cobraments efec-
tius s’anoten de la mateixa manera. D’acord
amb el principi de meritació així aplicat, a
final d’any (final de l’exercici) quedarà palès
si hi ha factures pendents de pagament
(obligacions de pagament pendents de ser
liquidades) i drets (a ingressar fons) encara
no materialitzats.

b) Principi de no compensació. Les ano-
tacions comptables es faran per a cadas-
cun dels fets econòmics. Mai no s’anotarà
directament una compensació d’ingressos

i despeses, sinó que s’anotarà individualit-
zadament cada ingrés i cada despesa.

c) Principi de conciliació bancària. En
qualsevol moment el centre ha de poder de-
terminar o justificar les eventuals diferènci-
es entre els saldos bancaris i el resultat de
les anotacions comptables que resultin del
diferent moment de comptabilització, en el
centre i en l’entitat bancària, de les opera-
cions efectuades.

d) Principi de documentació. A banda de
la seva anotació comptable, qualsevol fet
que genera obligacions (despeses) o drets
(ingressos) econòmics ha de disposar del
document o documents justificatius, arxivats
de manera adient per ser localitzats direc-
tament amb la informació que hi ha en els
registres comptables del centre.

11.3. Suport informàtic i sistemes d’ano-
tació comptable. La utilització, a partir del
moment que escaigui segons cada tipus de
centre, del mòdul de gestió econòmica de
SAGA permet als centres disposar d’un sis-
tema adaptat als requeriments propis de la
comptabilitat pública que són d’aplicació als
centres educatius. En tot cas, amb indepen-
dència de quin sigui el suport informàtic de
què disposi el centre abans de la implemen-
tació del mòdul de gestió econòmica de
SAGA i de quins siguin els llibres o siste-
mes d’anotació comptable que estigui uti-
litzant, s’haurà de tenir en compte el que
s’indica a continuació respecte dels llibres
o sistemes d’anotació comptables que en
cada cas s’esmenten.

11.4. Llibre de compte bancari. En aquest
llibre s’hi anotaran, un a un, tots els movi-
ments d’ingressos i de disposició de fons
que es realitzin en el corresponent compte
bancari del centre.

11.5. Llibre de caixa. En aquest llibre s’hi
anotaran, un a un, tots els moviments d’in-
gressos i de disposició de fons que es realit-
zin en la caixa de diner en efectiu del centre.

11.6. Llibre diari d’operacions. En aquest
llibre s’hi anotaran, una a una, les operaci-
ons següents, d’acord amb els criteris que
en cada cas s’indiquen:

— cada despesa compromesa, d’acord
amb la factura corresponent

— cada ingrés al centre que ja estigui
compromès, d’acord amb la comunicació o
document acreditatiu corresponent

— cada pagament efectuat, d’acord amb
la factura de despesa compromesa en el seu
cas i, sempre, d’acord amb el rebut o tiquet
corresponent o, si no n’hi ha, segons la
certificació emesa per la direcció del centre

— cada ingrés materialitzat, d’acord amb
la documentació que ho acredita

Les anotacions en el llibre diari d’opera-
cions indicaran, si escau, la partida pressu-
postària de despeses o d’ingressos amb
què estiguin relacionades.

11.7. Anotacions en el llibre diari que re-
quereixen anotació simultània en el llibre de
compte bancari o en el llibre de caixa. Quan
una anotació en el llibre diari d’operacions
consisteixi en la realització d’un pagament
o d’un cobrament, comportarà també la cor-
responent anotació en el llibre de compte
bancari o en el llibre de caixa, segons que
el pagament o cobrament s’hagi fet en re-
lació amb el compte corrent o bé amb diner
en efectiu.

11.8. Arxiu de factures. L’arxiu de factu-
res, amb el seu rebut i informació sobre com
han estat pagades, i l’arxiu d’altres docu-
ments equivalents, es farà de tal manera que
sigui immediata la seva localització a partir
del llibre diari d’operacions i recíprocament.

11.9. Traspàs de fons entre el compte
bancari i la caixa de diner en efectiu. Els
simples traspassos de diners entre el comp-
te bancari i la caixa quedaran reflectits si-
multàniament en el llibre de comptes ban-
caris i en el llibre de caixa, tal com s’ha
indicat en el punt 6.2 d’aquestes instrucci-
ons, sense requerir necessàriament anota-
ció en el llibre diari.

12. Traspàs de la gestió econòmica en
ocasió d’un relleu en la direcció del centre

12.1. En ocasió del relleu en la direcció
del centre, les direccions sortint i entrant
s’atindran a allò que estableixi en cada
moment la normativa vigent (actualment,
l’article 8 de l’Ordre de 16 de gener de 1990
de desplegament del Decret 235/1989, de
12 de setembre) quant a les actuacions a
fer en el traspàs de la gestió econòmica del
centre i a la constància documental que n’ha
de quedar.

12.2. El traspàs de la gestió econòmica a
què es refereix el punt anterior es formalit-
zarà sempre que hi hagi canvi en la persona
titular de la direcció del centre, amb inde-
pendència que continuï o no en el seu càr-
rec la persona titular de la secretaria del
centre.

Barcelona, 19 d’abril de 2006

Ramon Martínez Deu
Secretari general
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