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CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
EDU/3000/2006, de 12 de setembre, per la
qual es dóna publicitat a l’atorgament de
subvencions (DOGC núm. 4723, pàg.
39399, de 21.9.2006).

Havent observat una errada en la ubica-
ció de l’esmentada Resolució, tramesa al
DOGC i publicada al núm. 4723, pàg.
39399, de 21.9.2006, se’n detalla l’oportu-
na correcció:

Al sumari i a la pàgina 39399, aquesta
disposició apareix per error sota l’encap-
çalament de l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya. Cal
considerar que l’encapçalament correcte
és el del Departament d’Educació i Uni-
versitats.

Barcelona, 6 d’octubre de 2006

Joaquim Prats i Cuevas
Secretari d’Universitats i Recerca

(06.284.014)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
EDU/3421/2006, de 26 d’octubre, per la
qual es convoca la pròrroga dels plans es-
tratègics que finalitzen el curs 2006-2007
(DOGC núm.  4753,  pàg.  45609,  de
3.11.2006).

Havent observat una errada en el text ori-
ginal de l’esmentada Resolució tramès al
DOGC i publicat al núm. 4753, pàgina
45609, de 3 de novembre de 2006, se’n de-
talla l’oportuna correcció:

A la pàgina 45610, apartat 2.2:
On diu:
“La sol·licitud s’ha de presentar, abans

del 15 de novembre 2006, adreçada a la
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa, mitjançant escrit o bé per cor-
reu e lect ròn ic  a l ’adreça e lect ròn ica
dgoie@pie.xtec.es. El centre trametrà si-
multàniament una còpia de la sol·licitud, per
correu electrònic, al seu servei territorial.”,
ha de dir:

“La sol·licitud s’ha de presentar, abans del
15 de novembre 2006, adreçada a la Direc-
ció General d’Ordenació i Innovació Educa-
tiva, mitjançant escrit o bé per correu elec-
trònic a l’adreça electrònica dgoie@xtec.cat.
El centre trametrà simultàniament una cò-
pia de la sol·licitud, per correu electrònic, al
seu servei territorial.”

Barcelona, 6 de novembre de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.311.009)

RESOLUCIÓ EDU/3571/2006, de 26 d’oc-
tubre, per la qual s’anuncia la convocatòria
de concurs de trasllats per proveir llocs de
treball vacants a la Inspecció d’Educació,
als centres públics d’ensenyaments secun-
daris, a les escoles oficials d’idiomes, a les
escoles d’art i superiors de disseny i als cen-
tres de formació de persones adultes.

D’acord amb el que estableix la disposi-
ció addicional sisena, punt 1, de la Llei or-
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gànica 2/2006, de 3 de maig, de qualitat de
l’educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006),
una de les bases del règim estatutari dels
funcionaris públics docents és la provisió de
llocs mitjançant concurs de trasllats d’àm-
bit estatal.

El Reial decret 2112/1998, de 2 d’octu-
bre (BOE núm. 239, de 6.10.1998), pel qual
es regulen els concursos de trasllats d’àm-
bit nacional per a la provisió de places cor-
responents als cossos docents, fixa en dos
anys la periodicitat d’aquestes convocatò-
ries, i com sigui que el darrer concurs d’àm-
bit nacional va convocar-se durant el curs
2004-2005, escau convocar-lo novament
enguany.

En conseqüència, s’anuncia la convoca-
tòria de concurs de trasllats per proveir llocs
de treball vacants a la Inspecció d’Educa-
ció, als centres públics d’ensenyaments se-
cundaris, a les escoles oficials d’idiomes, a
les escoles d’art i superiors de disseny i als
centres de formació de persones adultes, a
la qual són d’aplicació la Llei orgànica 2/
2006, de 3 de maig; la Llei orgànica 1/2004,
de 28 de desembre; el Reial decret 2112/
1998, de 2 d’octubre; el Decret 67/1996,
de 20 de febrer, modificat pel Decret 214/
2001, de 24 de juliol; el Decret legislatiu 1/
1997, de 31 d’octubre, i l’Ordre ECI/3193/
2006, de 6 d’octubre (BOE núm. 249, de
18.10.2006), del Ministeri d’Educació i Ci-
ència, per la qual s’estableixen les normes
procedimentals aplicables als concursos de
trasllats d’àmbit nacional, que han de con-
vocar-se durant el curs 2006-2007, del per-
sonal funcionari dels cossos docents que
imparteixen els ensenyaments escolars del
sistema educatiu i dels cossos d’inspectors
al servei de l’administració educativa i d’ins-
pectors d’educació.

A proposta de la Direcció General de Per-
sonal Docent,

Resolc:

—1 Anunciar la convocatòria per tal que,
segons correspongui, els funcionaris del cos
d’inspectors al servei de l’administració
educativa i del d’inspectors d’educació, i els
funcionaris del cos de professors d’ense-
nyament secundari, del cos de professors
tècnics de formació professional, del cos de
professors d’escoles oficials d’idiomes, del
cos de professors d’arts plàstiques i disseny
i del cos de mestres de taller d’arts plàsti-
ques i disseny, puguin participar en el con-
curs de trasllats per proveir llocs de treball
vacants a la Inspecció d’Educació, als cen-
tres públics d’ensenyaments secundaris, a
les escoles oficials d’idiomes, a les escoles
d’art i superiors de disseny, i als centres de
formació de persones adultes, en l’àmbit de
Catalunya.

—2 El concurs s’estructura en les fases
següents:

2.1 Fase prèvia de dret preferent per a
les funcionàries víctimes de violència de
gènere.

2.2 Fase de dret preferent a centre, a
localitat o a zona.

2.3 Fase de concurs de trasllats.

—3 Aquest concurs es regirà per les ba-
ses que s’inclouen a l’annex 1 d’aquesta Re-
solució.

—4 Delegar la competència per resoldre
aquesta convocatòria en la Direcció General
de Personal Docent.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant del conse-
ller d’Educació i Universitats, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 26 d’octubre de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

ANNEX 1

Bases del concurs de trasllats per proveir
llocs de treball vacants a la Inspecció d’Edu-
cació, als centres públics d’ensenyaments
secundaris, a les escoles oficials d’idiomes,
a les escoles d’art i superiors de disseny i
als centres de formació de persones adul-
tes.

DISPOSICIONS GENERALS

—1 Als efectes d’aquesta Resolució, s’en-
tendrà per:

Funcionaris dependents del Departament
d’Educació i Universitats: el personal funci-
onari en qui concorri alguna de les següents
circumstàncies:

a) Aquell que sigui quina sigui la seva si-
tuació administrativa, mai hagi tingut una
destinació definitiva després d’ingressar al
cos de funcionaris mitjançant un procedi-
ment selectiu convocat pel Departament
d’Educació i Universitats.

b) Aquell que sigui quina sigui la seva si-
tuació administrativa, en l’actualitat tingui
una destinació definitiva en un centre de
l’àmbit de gestió del Departament d’Edu-
cació i Universitats.

c) Aquell que va passar a una situació ad-
ministrativa diferent de la de servei actiu
tenint destinació definitiva, o havent-la per-
dut prèviament, en un centre de l’àmbit de
gestió del Departament d’Educació i Univer-
sitats, tant si es troba en aquella situació
administrativa com si ha reingressat amb
destinació provisional al servei actiu.

d) Aquell que, trobant-se en situació ad-
ministrativa de servei actiu en un cos do-
cent, hagi perdut la destinació definitiva que
tenia en un centre de l’àmbit de gestió del
Departament d’Educació i Universitats, pel
motiu que sigui.

Especialitat titular: l’especialitat obtingu-
da mitjançant el procediment selectiu d’in-
grés al cos, així com el procediment d’ad-
quisició de noves especialitats, previst als
reials decrets 850/1993, de 4 de juny, i 334/
2004, de 27 de febrer.

—2 Les especialitats per accedir als llocs
de treball dels centres públics d’ensenya-
ment secundari, escoles oficials d’idiomes,
escoles d’art i superiors de disseny i cen-
tres de formació de persones adultes agru-
pades pels cossos de funcionaris als quals
està adreçat aquest concurs són les que es
detallen a continuació:

Codis d’especialitats

Cos de professors d’ensenyament secun-
dari:
012 Alemany
011 Anglès
062 Aranès
008 Biologia i geologia
803 Cultura clàssica
009 Dibuix
061 Economia
017 Educació física
001 Filosofia
007 Física i química
010 Francès
005 Geografia i història
002 Grec
013 Italià
003 Llatí
004 Llengua castellana i literatura
051 Llengua catalana i literatura
006 Matemàtiques
016 Música
018 Psicologia i pedagogia
019 Tecnologia
101 Administració d’empreses
102 Anàlisi i química industrial
103 Assessoria i processos d’imatge per-

sonal
104 Construccions civils i edificació
105 Formació i orientació laboral
106 Hoteleria i turisme
107 Informàtica
108 Intervenció sociocomunitària
109 Navegació i instal·lacions marines
110 Organització i gestió comercial
111 Organització i processos de mante-

niment de vehicles
112 Organització i projectes de fabricació

mecànica
113 Organització i projectes de sistemes

energètics
114 Processos de cultiu aqüícola
115 Processos de producció agrària
117 Processos diagnòstics clínics i pro-

ductes ortoprotètics
116 Processos en la indústria alimentària
119 Processos i mitjans de comunicació
122 Processos i productes d’arts gràfi-

ques
123 Processos i productes de fusta i

mobles
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120 Processos i productes de tèxtil, con-
fecció i pell

118 Processos sanitaris
124 Sistemes electrònics
125 Sistemes electrotècnics i automàtics

Cos de professors tècnics de formació pro-
fessional:
201 Cuina i pastisseria
202 Equips electrònics
203 Estètica
204 Fabricació i instal·lació de fusteria i

mobles
205 Instal·lació i manteniment d’equips

tèrmics i de fluids
206 Instal·lacions electrotècniques
207 Instal·lacions i equips de criança i de

cultiu
208 Laboratori
209 Manteniment de vehicles
210 Màquines, serveis i producció
211 Mecanització i manteniment de mà-

quines
212 Oficina de projectes de construcció
213 Oficina de projectes de fabricació me-

cànica
214 Operacions i equips d’elaboració de

productes alimentaris
215 Operacions de processos
216 Operacions i equips de producció

agrària
217 Patronatge i confecció
218 Perruqueria
219 Procediments de diagnòstic clínic i or-

toprotètics
220 Procediments sanitaris i assistencials
221 Processos comercials
222 Processos de gestió administrativa
223 Producció en arts gràfiques
224 Producció tèxtil i tractaments fisico-

químics
225 Serveis a la comunitat
226 Serveis de restauració
227 Sistemes i aplicacions informàtiques
228 Soldadures
229 Tècniques i procediments d’imatge i

so

Cos de professors d’escoles oficials d’idio-
mes:
001 Alemany
011 Anglès
002 Àrab
003 Català
006 Espanyol per a estrangers
007 Èuscar
008 Francès
010 Grec modern
012 Italià
013 Japonès
015 Portuguès
017 Rus

Cos de professors d’arts plàstiques i dis-
seny:
501 Ceràmica
507 Dibuix artístic i color
508 Dibuix tècnic
509 Disseny d’interiors
510 Disseny de moda
511 Disseny de producte
512 Disseny gràfic
514 Edició d’art
515 Fotografia
516 Història de l’art

517 Joieria i orfebreria
520 Materials i tecnologia: Disseny
521 Mitjans audiovisuals
522 Mitjans informàtics
523 Organització industrial i legislació
525 Volum

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i
disseny:
602 Brodats i puntes
604 Daurat i policromia
605 Ebenisteria artística
606 Enquadernació artística
607 Esmalts
608 Fotografia i processos de reproduc-

ció
609 Modelisme i maquetisme
610 Motlles i reproduccions
611 Musivaria
612 Talla de pedra i fusta
613 Tècniques ceràmiques
616 Tècniques d’orfebreria i plateria
614 Tècniques de gravat i estampació
615 Tècniques de joieria i bijuteria
617 Tècniques de patronatge i confecció
618 Tècniques del metall
619 Tècniques murals
620 Tècniques tèxtils
621 Tècniques vidrieres

—3 Requisits d’especialitat
3.1 És requisit indispensable per poder ac-
cedir als llocs de treball dels centres públics
d’ensenyament secundari, d’escoles ofici-
als d’idiomes, d’escoles d’art i superiors de
disseny i de formació de persones adultes,
mitjançant la participació en qualsevol de les
faSES en què s’estructura el concurs de
trasllats, ser titular de l’especialitat del cos
des del qual es participa.

D’acord amb allò que preveu la disposi-
ció addicional 10 del Reial decret 1635/
1995, de 6 d’octubre (BOE núm. 242, de
10.10.1995), als llocs de treball de cultura
clàssica hi podran accedir indistintament els
professors d’ensenyament secundari titulars
de les especialitats de grec o de llatí. El
professorat que hi accedeixi restarà obligat
a impartir, si escau, tant les matèries atribu-
ïdes a l’especialitat de grec com a la de lla-
tí.

De conformitat amb allò que estableix
l’Ordre de 15 de febrer de 1988 (DOGC núm.
956, de 23.2.1988), els funcionaris docents
del cos de professors d’ensenyament se-
cundari que siguin titulars de les especiali-
tats de llengua i literatura valenciana i de
llengua i literatura catalana (Illes Balears)
podran accedir a llocs de treball de l’espe-
cialitat de llengua catalana i literatura.

Per accedir a llocs de treball d’ensenya-
ments secundaris als centres de formació
de persones adultes, el professorat haurà
de ser titular d’alguna de les especialitats
corresponents a l’àmbit de la plaça sol·li-
citada:

Àmbit de la comunicació: ser professor
titular de l’especialitat de llengua catalana i
literatura o de llengua castellana i literatura
o d’anglès.
El professorat que participi per accedir a
llocs de treball d’aquest àmbit de la comu-
nicació haurà d’acreditar, excepte el que
sigui titular de l’especialitat de llengua ca-
talana i literatura, coneixements superiors de

llengua catalana mitjançant la posSESsió del
certificat de nivell superior de català (D) de
la Secretaria de Política Lingüística, o d’una
titulació equivalent.
Així mateix, el professorat que participi per
accedir a llocs de treball d’aquest àmbit de
la comunicació haurà d’acreditar, excepte
el que sigui titular de l’especialitat d’anglès,
coneixements suficients de llengua anglesa
mitjançant la posSESsió d’alguna de les ti-
tulacions següents:

Certificat d’aptitud d’anglès de l’escola
oficial d’idiomes, o titulació equivalent, sem-
pre que estigui reconeguda oficialment.

Títol de mestre o equivalent, especialitat
anglès, o ser funcionari/ària del cos de
mestres amb l’especialitat o habilitació cor-
responent a anglès.

Àmbit de les ciències socials i de la par-
ticipació: ser professor titular de l’especia-
litat de geografia i història.

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència
i de la tecnologia: ser professor titular de
l’especialitat de matemàtiques o de física i
química o de biologia i geologia o de tecno-
logia.

Si se sol·liciten peticions de codis de
centres de formació de persones adultes,
els codis d’especialitat que s’han d’utilitzar
són els esmentats a la base 2, tant si es
demanen únicament centres de formació de
persones adultes com juntament amb cen-
tres d’ensenyaments secundaris. En cas
d’obtenir adjudicació en un centre de for-
mació de persones adultes, per reunir-ne els
requisits d’especialitat, s’obtindrà per l’àm-
bit de coneixement corresponent.

El professorat que accedeixi a llocs de tre-
ball de centres de formació de persones
adultes haurà d’impartir tots els mòduls de
cada una de les àrees que componen l’àm-
bit corresponent al lloc de treball assignat,
d’acord amb l’article 25.2 del Decret 213/
2002, d’1 d’agost (DOGC núm. 3694, de
7.8.2002).

3.2 Per accedir als llocs de treball va-
cants de la Inspecció d’Educació no s’exi-
girà un requisit específic d’especialitat.

—4 Podran participar en aquest concurs
els funcionaris dels cossos a qui s’adreça
aquesta Resolució que es trobin en qualse-
vol situació administrativa. Els funcionaris en
situació administrativa de servei actiu amb
una destinació definitiva podran participar
en aquest concurs si a l’acabament del curs
2006-2007 han transcorregut dos anys des
de la presa de possessió de la darrera des-
tinació definitiva, sens perjudici d’allò que
es disposa a la base 14 d’aquest annex per
al professorat que desitgi fer ús del dret pre-
ferent a localitat o zona, al qual no li serà
exigit l’esmentat requisit de permanència al
centre de destinació definitiva mentre no as-
soleixi aquell dret.

Els funcionaris que es trobin en qualsevol
situació administrativa diferent de la de
servei actiu només podran participar en el
concurs de trasllats regulat per aquesta
Resolució si l’1 de setembre de 2007 com-
pleixen el requisit per reingressar al servei
actiu.

—5 Els funcionaris que part icipin en
aquest concurs hauran de tenir el requisit
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exigit del coneixement de la llengua catala-
na equivalent o superior al nivell de sufici-
ència (C), llevat d’aquells que van superar
els procediments selectius convocats pel
Departament d’Educació i Universitats de la
Generalitat de Catalunya a partir de l’any
1991, i dels que han superat la prova de
català dels concursos oposició d’accés al
cos de mestres.
Tanmateix, tal com s’ha indicat a la base 3,
el professorat que participi per accedir a
llocs de treball de l’àmbit de la comunicació
als centres de formació de persones adul-
tes haurà d’acreditar, excepte el que sigui
titular de l’especialitat de llengua catalana i
literatura, coneixements superiors de llen-
gua catalana mitjançant la posSESsió del
certificat de nivell superior de català (D) de
la Secretaria de Política Lingüística, o d’una
titulació equivalent.

Igualment, els participants que sol·licitin
ser destinats a algun centre d’Era Val d’Aran,
hauran d’acreditar el coneixement suficient,
oral i escrit, de la llengua aranesa.

—6 Totes les condicions exigides en
aquest concurs i els mèrits que s’al·leguin
han d’estar complerts o reconeguts en la
data de finalització del termini de presenta-
ció de sol·licituds, llevat del requisit relatiu
a la permanència durant dos anys en la
darrera destinació definitiva obtinguda i del
transcurs del temps requerit per reingres-
sar al servei actiu, en el cas dels qui parti-
cipin des de les situacions administratives
d’excedència i suspensió de funcions, que
s’entendrà complert el 31 d’agost de 2007.

—7 L’ordre en què estan relacionades les
fases del procediment de concurs de tras-
llats indica la priorització en l’obtenció de la
destinació, sens perjudici d’allò que s’es-
pecifica a l’apartat de prioritat de cada fase
en relació als diversos col·lectius de partici-
pació. No es podrà prioritzar, en cas de
participar per més d’una de les fases del
concurs de trasllats, l’obtenció de destina-
ció per una o altra. Per tant, el fet d’obtenir
destinació en una de les fases comportarà,
necessàriament, l’anul·lació de les peticions
en la posterior, segons l’ordre en què s’han
detallat al punt 2 de la Resolució de convo-
catòria.

—8 Dintre de cada fase i, si s’escau, de
cada col·lectiu de participació, en concór-
rer més d’un participant a un mateix lloc de
treball, la prioritat vindrà donada per la major
puntuació total assignada d’acord amb el
barem de mèrits corresponent. En cas que
es produeixin empats en el total de la pun-
tuació es resoldran atenent, successiva-
ment, a la puntuació més alta obtinguda en
cadascun dels apartats del barem, d’acord
amb l’ordre en què s’hi detallen. Si persis-
teix l’empat, s’atendrà a la puntuació més
alta obtinguda en cada subapartat, també en
l’ordre en què s’hi detallen. Si cal, s’utilitzarà
com a últim criteri de desempat l’any de con-
vocatòria del procés selectiu d’ingrés al cos
i, dintre d’aquest, la major puntuació obtin-
guda.

La prioritat entre els aspirants seleccio-
nats en els processos selectius convocats
per la Resolució EDC/137/2006, de 26 de

gener (DOGC núm. 4562, de 31.1.2006), així
com els aspirants de processos selectius
anteriors que tenien ajornada o no supera-
da la fase de pràctiques, vindrà determina-
da per l’any de l’oposició i per l’ordre en què
apareguin a la Resolució per la qual es van
fer públiques les llistes d’aspirants que van
superar les proves per a la provisió de pla-
ces docents, llevat dels que participaren al
procediment selectiu per la reserva d’aspi-
rants amb disminució, els quals, dins el torn
lliure, gaudiran de dret preferent d’acord
amb el que preveu l’article 27.d) del Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre.

—9 El concurs es resoldrà en les fases de
dret preferent a centre, localitat o zona i de
concurs de trasllats tenint en compte les
vacants inicials publicades, les que es pro-
dueixin fins al 31 de desembre de 2006, les
que es produeixin com a conseqüència de
les jubilacions constatades en la data de la
resolució del concurs, així com les que re-
sultin de la seva resolució. Totes les vacants
i resultes a què es fa referència hauran de
correspondre a llocs de treball el funciona-
ment dels quals figurin en la planificació
educativa prevista pel Departament d’Edu-
cació i Universitats.

—10 Abans de la resolució provisional, la
Direcció General de Personal Docent farà
públiques en el DOGC les vacants provisi-
onals i, amb anterioritat a la resolució defi-
nitiva, les vacants definitives.

S’eliminaran les vacants anunciades quan
s’hi produeixi un error de definició o es tracti
d’un lloc el funcionament del qual no figuri
en la planificació educativa prevista pel De-
partament d’Educació i Universitats.

FASES DEL PROCEDIMENT DE CONCURS
DE TRASLLATS

Amb caràcter previ al procediment ge-
neral del concurs de trasllats, les funcio-
nàries acollides al que preveu la Llei orgà-
nica 1/2004, de 28 de desembre, de
mesures de protecció integral contra la
violència de gènere, podran exercir el dret
preferent a les places vacants existents en
el moment d’aquesta adjudicació prèvia
als centres de la/les localitat/s que expres-
sament sol·licitin en la seva instància de
participació.

Podran exercir aquest dret preferent pre-
vi al procediment general les funcionàries
que compleixin els requisits de participació
i que presentin, juntament amb la instància
de participació, la documentació acreditati-
va següent: còpia de l’ordre de protecció a
favor de la víctima o, excepcionalment, l’in-
forme del ministeri fiscal que indiqui l’exis-
tència d’indicis que la demandant és vícti-
ma de violència de gènere, fins que es dicti
l’ordre de protecció.

No obstant això, aquelles participants que
facin ús d’aquest dret preferent previ, però
no hagin obtingut la seva primera destina-
ció definitiva en l’àmbit de l’administració
educativa per la qual van superar el proce-
diment selectiu, no podran obtenir una des-
tinació definitiva fora de l’àmbit de gestió de
l’esmentada administració educativa.

L’adjudicació d’aquestes funcionàries,
tant per l’exercici d’aquest dret preferent

com, si és el cas, per les faSES posteriors
del procediment garantirà en tot el procés
la confidencialitat de les dades.

I. Fase de dret preferent a centre, a lo-
calitat o a zona

I.1 Dret preferent a centre

—11 Participants
Podrà participar voluntàriament en aques-

ta fase:
a) El professorat afectat per la pèrdua de

la destinació definitiva per supressió del lloc
de treball, exclusivament per al centre on
havia tingut la darrera destinació definitiva.

b) El professorat amb destinació definiti-
va al centre que hagi superat el procediment
selectiu d’adquisició de noves especialitats.

—12 Prioritats
12.1 L’ordre de prioritat per a l’obten-

ció de destinació en l’exercici del dret pre-
ferent a centre serà donat pel mateix ordre
en què els diferents col·lectius de partici-
pants estan relacionats a la base 11.

12.2 En el supòsit de concórrer a un ma-
teix lloc de treball diversos participants in-
closos en el mateix col·lectiu, la prioritat
entre ells vindrà determinada per allò que
preveu la base 8.

—13 Sol·licituds
El participants en aquesta fase de dret pre-
ferent a centre emplenaran el model de sol·li-
citud per participar en qualsevol de les fa-
SES d’aquest concurs de trasllats, d’acord
amb allò que es preveu a la base 24.

El professorat que participi en aquesta
fase haurà de marcar, a la sol·licitud de par-
ticipació, la casella corresponent a la fase
de dret preferent a centre. Així mateix, cal-
drà que s’indiqui a la casella corresponent
el col·lectiu de participació, dels especificats
a la base 11 d’aquest annex.

El professorat afectat per la pèrdua de la
destinació definitiva haurà d’indicar, en l’or-
dre desitjat, les especialitats per les quals
vulgui participar en aquesta fase, de les quals
sigui titular i que corresponguin al cos des
del qual participa.

Pel que fa al professorat que participa en
aquesta fase pel fet d’haver superat el pro-
cediment selectiu d’adquisició de noves es-
pecialitats, només podrà fer constar l’espe-
cialitat o especialitats superades en aquell
procediment per a la qual o les quals desit-
gi obtenir destinació en aquesta fase.

En qualsevol cas, el nombre màxim d’es-
pecialitats que es podran prioritzar a l’apar-
tat corresponent de la sol·licitud serà de sis.

I.2 Dret preferent a localitat o a zona

—14 Tindran dret preferent per obtenir
destinació en un lloc de treball de la loca-
litat, o, si és procedent, zona determinada,
per una sola vegada, els funcionaris dels
cossos docents que es trobin en algun dels
supòsits següents:

a) El professorat afectat per la pèrdua de
la destinació definitiva per supressió del lloc
de treball.

b) Els destinats en centres públics espa-
nyols a l’estranger que hagin de reincorpo-
rar-se a una nova destinació a l’inici del curs
2007-2008 o que, havent-se reincorporat en
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cursos anteriors, encara no hagin assolit el
dret preferent a la localitat, i als quals el Reial
decret 1138/2002, de 31 d’octubre (BOE
núm. 262, d’1.11.2002), reconeix el dret a
ocupar quan retornin a Espanya un lloc de
treball a la localitat on van tenir la seva
destinació definitiva.

c) Els que, amb pèrdua de la plaça do-
cent que tenien amb caràcter definitiu, van
passar a exercir en un altre lloc a l’Adminis-
tració, mantenint la seva situació de servei
actiu en el cos docent, sempre que hagin
cessat en aquest altre lloc.

Tots aquests col·lectius tenen dret prefe-
rent a la localitat, excepte els professors que
es trobin en el supòsit de la lletra a), ante-
rior, els quals podran optar per exercitar
aquest dret en la zona o en la localitat cor-
responent al centre del qual hagin estat
desplaçats.

D’acord amb la disposició addicional 6.2
del Reial decret 2112/1998, de 2 d’octubre,
els professors que participin en aquesta fase
han de sol·licitar tots els centres de la loca-
litat o zona corresponent i totes les especi-
alitats de les quals siguin titulars correspo-
nents al cos pel qual participen. En el cas
que no s’hagin demanat tots els centres i/
o especialitats, si no els correspon cap de
les peticions de centre i especialitats dema-
nades seran destinats lliurement per l’Ad-
ministració a un lloc de treball de la localitat
o zona.

D’acord amb la mateixa disposició addi-
cional 6.2 del Reial decret 2112/1998, de 2
d’octubre, tots els funcionaris que desitgin
fer ús del dret preferent, i fins que l’assolei-
xin, hauran de participar, mitjançant la pre-
sentació per l’interessat de la sol·licitud dins
del termini corresponent, en totes les con-
vocatòries que realitzi a aquest efecte el
Departament d’Educació i Universitats; en
cas contrari es considerarà que han decai-
gut en aquest dret. Aquesta participació és
independent del fet que hagin obtingut una
destinació definitiva per la seva participació
en la convocatòria del concurs de trasllats
i del temps que portin ocupant aquest lloc
amb caràcter definitiu.

—15 Prioritats
15.1 L’ordre de prioritat per aconseguir

el dret preferent a localitat o zona correspo-
nents serà donat pel mateix ordre en què
els diferents col·lectius figuren detallats a la
base 14 d’aquest annex.

En cas de concórrer més d’un participant
dintre d’un mateix col·lectiu amb dret pre-
ferent a la mateixa localitat o, si s’escau,
zona, la prioritat vindrà determinada per allò
que preveu la base 8.

15.2 Una vegada aconseguit el dret pre-
ferent a localitat o zona, en alguna de les es-
pecialitats de participació en aquesta fase,
la destinació a centre concret s’adjudicarà
en concurrència amb els participants en la
fase de concurs de trasllats. A aquests efec-
tes la prioritat entre tots ells vindrà determi-
nada per allò que preveu la base 8.

—16 Sol·licituds
16.1 Els qui desitgin fer ús del dret prefe-
rent a localitat o zona emplenaran el model
de sol·licitud per participar en qualsevol de
les faSES d’aquest concurs de trasllats,

d’acord amb allò que es preveu a la base
24, i haurà de marcar-hi la casella corres-
ponent a la fase de dret preferent a localitat
o zona. El professorat afectat per la pèrdua
de la destinació definitiva indicarà si desitja
fer ús del dret preferent a la localitat o bé a
la zona. En el cas de no fer constar l’àmbit
que es desitgi, es considerarà que sol·liciten
l’àmbit de la zona.

En els apartats corresponents hauran de
consignar, per ordre de preferència, totes
les especialitats de les quals siguin titulars,
en l’ordre que desitgin, i amb un límit de sis.

Per a l’obtenció de centre concret, hau-
ran d’especificar a la relació de peticions,
segons les seves preferències, els codis de
tots els centres de la localitat o, si s’escau,
de la zona; en aquest últim supòsit, agru-
pats per blocs homogenis de les localitats.
Al costat de cada petició de centre i/o loca-
litat, en les caselles destinades a indicar
l’especialitat, s’hauran de consignar les si-
gles DP (dret preferent). Els codis de centre
o localitat hauran de coincidir amb els co-
dis detallats als annexos 2, 3, 5, 6 i 7 de la
Resolució de convocatòria.

Aquells participants que no s’ajustin a allò
que es disposa als paràgrafs anteriors
d’aquesta base, seran destinats, en ocasió
de vacant, lliurement per l’Administració a
un centre de l’àmbit de la localitat o zona
segons correspongui.

II. Fase de concurs de trasllats

Participants

—17 Participació forçosa
17.1 Estan obligats a participar en el con-
curs els funcionaris docents dels cossos als
quals es refereix aquesta convocatòria,
dependents del Departament d’Educació i
Universitats, en situació administrativa de
servei actiu, que no tinguin destinació defi-
nitiva per les cauSES que es detallen:

a) Reingrés al servei actiu amb destina-
ció provisional.

b) Compliment de sentència o resolució
de recurs.

c) Pèrdua de la destinació definitiva per
supressió del lloc de treball.

d) Excedència forçosa.
e) Suspensió de funcions, una vegada

complerta la sanció.
f) Procedir de l’estranger, d’altres llocs de
l’Administració, o cauSES anàlogues que
hagin implicat la pèrdua del lloc de treball
que ocupaven amb caràcter definitiu.

g) Així mateix, estan obligats a participar
en el concurs els funcionaris docents dels
cossos als quals es refereix aquesta convo-
catòria en situació administrativa de servei
actiu i amb destinació provisional.

h) També estan obligats a concursar-hi
els aspirants seleccionats en els processos
selectius convocats per la Resolució EDC/
137/2006, de 26 de gener (DOGC núm.
4562, de 31.1.2006), així com els aspirants
de processos selectius anteriors que tenen
ajornada o pendent de superar la fase de
pràctiques.

17.2 Els participants compresos en la
lletra h), anterior, que hagin estat seleccio-
nats per més d’una especialitat, participa-
ran amb caràcter forçós únicament per l’es-

pecialitat en la qual estiguin realitzant la fase
de pràctiques. No obstant això, podran
concursar voluntàriament per la resta d’es-
pecialitats per les quals hagin estat selecci-
onats. En qualsevol cas, la destinació que
pugui correspondre a aquests participants
estarà condicionada a la superació, si s’es-
cau, de la fase de pràctiques i al seu nome-
nament com a funcionari de carrera.
17.3 Els funcionaris en qui concorrin les
cauSES de les lletres a) b) c) f) g) i h) ante-
riors, si no participen en el concurs mitjan-
çant la presentació per l’interessat de la
sol·licitud dins del termini corresponent,
seran destinats, en ocasió de vacant, lliure-
ment per l’Administració, dins de l’àmbit de
fins a tres comarques, en places que pu-
guin ocupar d’acord amb les especialitats
de les quals siguin titulars, i que correspon-
guin al cos des del qual participen. No s’ad-
judicarà d’ofici una destinació en centres
qualificats d’atenció educativa preferent ni
en centres de formació de persones adul-
tes.
17.4 Els funcionaris en qui incorrin les cau-
SES de les lletres a) g) i h), si participen en
el concurs i no obtenen destinació en cap
dels centres i/o localitat sol·licitades, seran
destinats, en ocasió de vacant, a un lloc de
treball que puguin ocupar en un centre
ubicat en una de les tres comarques de
Catalunya sol·licitades en l’apartat corres-
ponent de l’imprès de participació.

El professorat d’aquests col·lectius està
obligat a sol·licitar tres comarques, als efec-
tes de l’adjudicació d’ofici, d’acord amb el
que preveu la base 24.

17.5 Els funcionaris en situació adminis-
trativa d’excedència forçosa, en el cas que
no participin en el concurs, seran declarats
en la situació administrativa d’excedència
voluntària regulada a l’article 86.2.a) del
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre,
pel qual s’aprova la refosa en un text únic
de la Llei de la funció pública de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya.

17.6 Els funcionaris en qui concorri la
causa de la lletra e) seran declarats en la
situació administrativa d’excedència volun-
tària per interès particular si no participen
en el concurs.

En el cas que hi participin i no obtinguin
cap destinació de les sol·licitades se’ls apli-
carà el que preveu la base 17.4.

—18 Participació voluntària
Podran participar en aquest concurs, per

a llocs de treball del respectiu cos, els fun-
cionaris no esmentats a l’apartat de partici-
pació forçosa i que es trobin en qualsevol
situació administrativa, sempre i quan reu-
neixin els requisits exigits.

Els funcionaris dependents d’altres admi-
nistracions educatives poden sol·licitar des-
tinació a centres de Catalunya, sempre que
la convocatòria per la qual van accedir al
cos docent no els exigís l’obtenció de la
primera destinació definitiva en el respectiu
àmbit territorial.

—19 Exempció de participar al concurs de
trasllats

a) Resten exempts de participar en el
concurs de trasllats els funcionaris del cos
de mestres que hagin obtingut l’adscripció
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amb caràcter definitiu a llocs de treball va-
cants en centres públics d’ensenyament
secundari corresponents al primer cicle de
l’ESO i que accedeixin o hagin accedit al
cos de professors d’ensenyament secunda-
ri.

Aquests professors, de conformitat amb
l’article 9 del Decret 67/1996, de 20 de
febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996), pel
qual es regula, entre altres, l’adscripció dels
mestres al primer cicle de l’ESO, podran fer
l’opció de romandre en el mateix lloc de
treball en propietat definitiva, sempre que la
plaça assignada correspongui a la mateixa
àrea de l’especialitat per la qual s’hagi ac-
cedit al cos de secundària.
b) Els funcionaris de carrera del cos de mes-
tres amb destinació definitiva a un equip
d’asSESsorament psicopedagògic (EAP)
dependent del Departament d’Educació i
Universitats que hagin accedit al cos de
professors d’ensenyament secundari per
l’especialitat de psicologia i pedagogia i
hagin optat per romandre a la destinació de
l’EAP.

Aquesta exempció serà també d’aplica-
ció als funcionaris de carrera adscrits amb
destinació definitiva a la resta de serveis
educatius dependents del Departament
d’Educació i Universitats, regulats al Decret
155/1994, de 28 de juny, modificat pel
Decret 180/2005, de 30 d’agost, i que ha-
gin accedit al cos de professors d’ensenya-
ment secundari i hagin optat per romandre
a la destinació del servei educatiu.

c) Els funcionaris del cos de professors
tècnics de formació professional que esti-
guin adscrits amb caràcter definitiu a un lloc
de treball d’alguna especialitat corresponent
al cos de professors d’ensenyament secun-
dari i que hagin accedit a aquest cos per la
mateixa especialitat i hagin optat per roman-
dre al lloc de treball que ocupaven amb
caràcter definitiu.

d) Els funcionaris del cos de professors
d’instituts tècnics d’ensenyaments mitjans
(ITEM) que estiguin adscrits amb caràcter
definitiu a un lloc de treball d’educació físi-
ca i que hagin accedit al cos de professors
d’ensenyaments secundaris per la mateixa
especialitat i hagin optat per romandre al lloc
de treball que ocupaven amb caràcter de-
finitiu.

El professorat a qui es fa referència en
aquesta base, de conformitat amb el que
disposa l’article 60.1 del Decret legislatiu 1/
1997, de 31 d’octubre, serà confirmat a la
destinació que estigui ocupant, un cop
s’aprovi l’expedient del corresponent pro-
cediment selectiu i sigui nomenat funciona-
ri de carrera del cos de professors d’ense-
nyament secundari, sempre que hagi fet les
opcions esmentades.

Totes aquestes opcions hauran de ser
manifestades amb caràcter obligatori mit-
jançant escrit adreçat a la Direcció General
de Personal Docent, dins del termini de pre-
sentació de sol·licituds que assenyala la
base 24 d’aquest annex.

—20 Prioritats
L’ordre de prioritat en l’adjudicació vin-

drà determinat per allò que preveu la base
8.

—21 Sol·licituds
21.1 Els participants en aquesta fase de
concurs de trasllats emplenaran el model de
sol · l ic i tud en qualsevol  de les faSES
d’aquest concurs de trasllats, d’acord amb
allò que es preveu a la base 24.

21.2 Els participants de la fase de con-
curs de trasllats sol·licitaran els llocs de tre-
ball per ordre de preferència, fent constar el
codi del serveis territorials, exclusivament en
el cas de cossos d’inspectors, o de centres
o localitats, per a la resta de cossos, els
quals hauran de coincidir amb els codis de
serveis territorials, centres i localitats deta-
llats en els annexos 2, 3, 5, 6 i 7, segons
correspongui, de la Resolució de convoca-
tòria.

21.3 Per demanar les especialitats dels
llocs de treball s’han d’utilitzar els codis de
la base 2, i es poden demanar, combinant-
les si es vol, de les dues maneres diferents
que s’indiquen a continuació:

a) Consignant els codis de la base 2, per
ordre de preferència, amb un màxim de sis,
a les caselles corresponents a l’apartat d’es-
pecialitats de la fase de concurs de tras-
llats, i deixant en blanc les caselles reserva-
des a l’especialitat, dintre de l’apartat de
sol·licitud de centres docents i/o localitats.
Fent-ho d’aquesta manera, s’entendrà que
la destinació en cada centre dels sol·licitats
es demana per cadascuna de les especia-
litats indicades en l’apartat d’especialitats
del concurs de trasllats, segons l’ordre de
prioritat en què hi figuren.

b) Consignant els codis de la base 2 en
les caselles reservades a l’especialitat, din-
tre de l’apartat de “sol·licitud de centres
docents i/o localitats”, i deixant en blanc les
caselles corresponents a l’apartat d’espe-
cialitats de la fase de concurs de trasllats.

21.4 Els participants a què es fa refe-
rència a la base 17.1, que hagin d’obtenir
destinació d’ofici, llevat els esmentats a la
lletra h), sens perjudici que puguin emprar,
també, el tipus de peticions d’especialitats
indicat a la lletra b) anterior, hauran d’em-
prar el tipus de peticions d’especialitats
indicat a la lletra a) anterior. Podran consig-
nar totes les especialitats per a les quals
reuneixin els requisits de la base 3. Si no
obtenen destinació per les especialitats
sol·licitades, l’Administració afegirà d’ofici
les especialitats no sol·licitades per a les
quals reuneixi els requisits esmentats.

21.5 A la casella corresponent a “ver-
nacle” es farà constar un “2”, per a centres
d’Era Val d’Aran, i un “1” per a la resta de
centres. Pel que fa a peticions d’altres
àmbits territorials, per emplenar aquesta
casella, caldrà estar a allò que prevegi la
convocatòria de l’Administració educativa
corresponent.

DISPOSICIONS COMUNES A TOTES LES
FASES

—22 Comissions avaluadores
22.1 Per a la valoració dels mèrits que

al·leguin els concursants als quals fan refe-
rència els apartats 1.3 i 2.1 del barem de
puntuacions de l’annex 8, corresponent als
cossos d’inspectors al servei de l’Adminis-
tració educativa i d’inspectors d’educació,

la Direcció General de Personal Docent, un
cop exhaurit el termini de presentació de
sol·licituds, nomenarà una comissió avalu-
adora titular i una de suplent compostes pels
següents membres:

Un president: el subdirector general de la
Inspecció d’Educació, el qual podrà dele-
gar en un inspector amb destinació a la
subdirecció esmentada.

Quatre vocals designats d’entre els fun-
cionaris de carrera del cos d’inspectors al
servei de l’Administració educativa i del cos
d’inspectors d’educació, en servei actiu a
Catalunya.

22.2 La valoració del mèrits que al·leguin
els concursants als quals fan referència els
subapartats 1.4.1, 1.4.2 i l’apartat 2.1 del
barem de puntuacions de l’annex 9, les
realitzaran les comissions avaluadores cor-
responents a cadascun dels cossos de fun-
cionaris docents als quals es refereix aquest
concurs, nomenades per la Direcció Gene-
ral de Personal Docent.

La Direcció General de Personal Docent
nomenarà, segons el nombre de participants
que al·leguin mèrits, les comissions avalu-
adores necessàries compostes pels se-
güents membres:

Un president designat per la Direcció Ge-
neral de Personal Docent, a proposta dels
serveis territorials, entre els funcionaris del cos
d’inspectors d’educació o entre els funciona-
ris de carrera del cos corresponent, en servei
actiu a Catalunya.

Quatre vocals designats d’entre els fun-
cionaris de carrera del cos corresponent, en
servei actiu i amb destinació en centres
docents o serveis educatius de l’àmbit ter-
ritorial on hagin d’actuar. En el cas que no
sigui possible la designació entre els funci-
onaris amb destinació a un determinat àmbit
territorial, es podrà designar entre tots els
que, reunint les condicions esmentades,
tinguin la seva destinació a Catalunya.

El nombre de vocals que s’haurà de no-
menar per cada comissió podrà incremen-
tar-se en raó del volum de participants que
per cada especialitat o grup d’especialitats
al·leguin mèrits que hagin de ser valorats per
les comissions esmentades.

Pel mateix procediment i per a cada co-
missió avaluadora es designarà una comis-
sió suplent.

La composició de cadascuna de les co-
missions previstes es farà pública als tau-
lers d’anuncis de la seu del Departament
d’Educació i Universitats i dels seus serveis
territorials, mitjançant resolució de la Direc-
ció General de Personal Docent.
22.3 Cada comissió avaluadora designa-
rà com a secretari el vocal amb menys an-
tiguitat en el cos, llevat que la comissió
decideixi determinar-lo d’una altra manera.
Els membres de la comissió estaran sub-
jectes a les cauSES d’abstenció i de recu-
sació que estableixen els articles 28 i 29 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rè-
gim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú. Fora
d’aquestes causes, no s’admetran renúnci-
es a la designació com a membre d’una
comissió avaluadora.

22.4 L’assignació de la puntuació que
correspon als concursants per la resta
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d’apartats i subapartats del barem de mè-
rits, la duran a terme les seccions de gestió
de personal dels serveis territorials del De-
partament d’Educació i Universitats.

Els serveis territorials podran designar un
funcionari, d’entre els que exerceixen les se-
ves funcions als serveis territorials, perquè
presti la seva assistència a les comissions
avaluadores.

—23 Full d’al·legació i autobaremació de
mèrits

Els serveis que s’han de valorar, corres-
ponents a l’apartat 1.1 i 2.2 de l’annex 8, i
als subapartats 1.1.2 i 1.2.1 a 1.2.6, així
com els subapartats 2.2.1 a 2.2.5 de l’an-
nex 9, s’hauran d’al·legar en el full d’al·le-
gació i autobaremació de mèrits que es
lliurarà juntament amb la sol·licitud de par-
ticipació. A aquests efectes, la data final del
còmput d’aquests serveis haurà de ser el
31 d’agost de 2007.

Els participants no hauran d’acreditar do-
cumentalment les condicions exigides i els
mèrits al·legats de què hi hagi constància
en el Registre informàtic de personal del
Departament d’Educació i Universitats.

La resta de mèrits que els interessats vul-
guin que els siguin valorats hauran de ser
al·legats, expressament, en el full d’al·le-
gació i autobaremació de mèrits. No es tin-
dran en compte els mèrits que no s’al·leguin
durant el termini de presentació de sol·li-
cituds.

Tampoc es podran tenir en compte
aquells mèrits que no es justifiquin de la
manera indicada als annexos 8 i 9 durant el
termini de presentació de sol·licituds, sens
perjudici del que preveu aquesta base,
quant als mèrits que ja consten en el Regis-
tre informàtic de personal del Departament
d’Educació i Universitats, i la base 26, pel
que fa al termini de reclamacions i desisti-
ments.

En qualsevol cas, l’Administració podrà
requerir els participants en qualsevol mo-
ment per tal que justifiquin els mèrits sobre
els quals es plantegin dubtes o reclamaci-
ons.

Per tal de simplificar la tramitació que han
de realitzar els concursants, el personal fun-
cionari que va participar en el darrer con-
curs de trasllats, convocat durant el curs
2004-2005, per la Resolució EDC/2921/
2004, de 19 d’octubre (DOGC núm. 4252,
de 3.11.2004), pot optar per mantenir en el
present concurs les mateixes puntuacions
acreditades en l’anterior concurs pels apar-
tats 1.2 (mèrits acadèmics), 1.3 (formació i
perfeccionament), 2.1 (publicacions) i 2.2
(treballs desenvolupats) de l’annex 8 (barem
dels cossos d’inspecció) o pels apartats 1.3
(mèrits acadèmics), 1.4 (formació i perfec-
cionament), 2.1 (publicacions) i 2.2 (treballs
desenvolupats) de l’annex 9 (resta de cos-
sos de professorat d’ensenyaments secun-
daris), i, per tant, no acreditar novament els
mèrits al·legats i justificats aleshores en tots
o en algun/s d’aquests apartats, els quals
ja van ser baremats. A aquests efectes la
puntuació corresponent al concurs de tras-
llats convocat durant el curs 2004-2005 es
pot consultar a l’adreça d’Internet http://
www.gencat.cat/educacio. Des d’aquesta
mateixa adreça, es podran consultar les

activitats de formació que consten al regis-
tre informàtic de professorat.
L’Administració podrà, en qualsevol moment
del procediment, corregir d’ofici les dades
recuperades de la convocatòria anterior, si
es constata que són inexactes o que no
s’adeqüen als criteris de les baSES d’aques-
ta convocatòria.

Els participants que optin per la recupe-
ració dels apartats a què s’ha fet esment
només podran afegir en aquests apartats els
mèrits obtinguts amb posterioritat al dia 20
de novembre de 2004, data de finalització
del termini de presentació de sol·licituds de
la darrera convocatòria. A aquests efectes,
caldrà que al·leguin aquells nous mèrits a
l’apartat corresponent del full d’al·legació i
autobaremació de mèrits i que n’aportin la
documentació o que constin al registre in-
formàtic de professorat; amb això, a la
puntuació que acreditaven en el concurs an-
terior se li afegiria, si procedís, la que pugui
correspondre als nous mèrits.

Cal tenir en compte que als participants
que optin per l’opció de recuperació de
barem i no hagin participat en el darrer
concurs, corresponent al curs 2004-2005,
convocat per l’esmentada Resolució EDC/
2921/2004, de 19 d’octubre (DOGC núm.
4252, de 3.11.2004), o van fer-ho sense cap
puntuació, només se’ls avaluaran els mè-
rits que al·leguin i que justifiquin o que cons-
tin al registre informàtic de professorat.

—24 Formalització de la sol·licitud
24.1 Per participar en aquest concurs,

el personal funcionari dependent del Depar-
tament d’Educació i Universitats haurà
d’emplenar la sol·licitud pel cos de funcio-
naris des del qual participi.

Aquest model es podrà obtenir al Depar-
tament d’Educació i Universitats i als seus
serveis territorials. Així mateix, es pot impri-
mir mitjançant l’adreça d’Internet http://
www.gencat.cat/educacio.

Les sol·licituds i la documentació que les
acompanyi s’adreçaran als serveis territori-
als del Departament d’Educació i Universi-
tats dels quals depengui el centre on pres-
ten serveis. Els funcionaris dependents del
Departament d’Educació i Universitats que
presten servei en centres d’altres adminis-
tracions adreçaran la sol·licitud als serveis
territorials que corresponguin al centre de
la seva destinació definitiva i, si no en te-
nen, a aquells serveis territorials que cor-
respongui al darrer centre de Catalunya en
el qual haguessin exercit.

Els participants dependents d’altres ad-
ministracions que desitgin sol·licitar llocs de
treball corresponents a l’àmbit de gestió del
Departament d’Educació i Universitats hau-
ran de complimentar el model de sol·licitud
de participació en el concurs de trasllats que
correspongui a l’Administració educativa de
la qual depenguin.

Els que concursin des de les situacions
administratives de suspensió o d’excedèn-
cia adreçaran la seva sol·licitud als serveis
territorials del Departament d’Educació i
Universitats dels quals depengui el centre
on hagin tingut la darrera destinació defini-
tiva o provisional.

En tot cas, les sol·licituds es podran pre-
sentar al registre del Departament d’Edu-

cació i Universitats, als seus serveis territo-
rials i en qualsevol de les dependències a
què es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, així com a les
representacions diplomàtiques i oficines
consulars d’Espanya a l’estranger.

En el cas que s’opti per presentar la sol·li-
citud en una oficina de correus, es farà en
sobre obert per tal que la instància sigui
datada i segellada pel funcionari de correus
abans que sigui certificada.

El termini de presentació de sol·licituds
per participar en aquest concurs serà del
15 de novembre a l’1 de desembre de 2006,
ambdós inclosos.

24.2 En l’annex 3 s’indiquen el centres
qualificats com d’atenció educativa prefe-
rent, els llocs de treball dels quals, a l’igual
que els centres de formació de persones
adultes, relacionats a l’annex 7, només s’ad-
judicaran si els interessats els sol·liciten
expressament amb el codi de centre. No
s’adjudicaran tampoc aquests centres en
peticions genèriques de codi de localitat,
malgrat sigui l’únic centre d’aquell munici-
pi.

En cas de petició de localitat, tant per la
fase del dret preferent a centre, localitat o
zona, com per la de concurs de trasllats,
s’adjudicarà el primer centre de la localitat
amb vacant o resulta en el mateix ordre en
què apareixen detallats als annexos 2, 3, 5
i 6 segons correspongui, sens perjudici del
que s’ha assenyalat en el paràgraf anterior
pel que fa a l’adjudicació de centres d’aten-
ció educativa preferent i centres de forma-
ció de persones adultes.

El professorat a què fa referència la base
17 i que en aquesta convocatòria hagi d’ob-
tenir destinació d’ofici, d’acord amb les es-
pecificacions que indica la mateixa base 17
segons els col·lectius de participació, hau-
rà de fer constar els codis de tres comar-
ques a l’apartat relatiu a peticions de co-
marques. Els codis d’aquestes són els que
apareixen relacionats a l’annex 4. En aquest
cas, l’adjudicació de centre concret es farà
en funció del primer centre de la zona amb
vacant o resulta, segons l’ordre en què les
localitats de les comarques demanades apa-
reixen detallats en els annexos 3, 5 i 6, sens
perjudici del que s’ha assenyalat en els pa-
ràgrafs anteriors pel que fa a l’adjudicació
de centres d’atenció educativa preferent i
centres de formació de persones adultes.

En cas que no obtingui destinació en cap
d’aquestes tres peticions obligatòries de co-
marques, quedarà sense adjudicació.

En el supòsit de no fer constar els codis
de les tres comarques obligatòries, o fer-ho
incorrectament o de forma incompleta, l’Ad-
ministració adjudicarà lliurement, en ocasió
de vacant, un lloc de treball a un centre, de
l’àmbit de fins a tres comarques, per al qual
es reuneixin els requisits.

24.3 Qualsevol error en el número del
codi sol·licitat determinarà que s’anul·li la
petició si no es correspon a cap de les lo-
calitats o centres existents, o bé que s’ob-
tingui destinació en un centre no desitjat.

Cap dada que consigni erròniament l’in-
teressat no podrà ser invocada per aquest
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a efectes de possibles reclamacions, ni es
considerarà per aquest motiu que els seus
drets i interessos han estat perjudicats, fins
i tot en el cas d’error en el codi, atès que el
codi és el determinant de l’adjudicació.

Una vegada lliurada la documentació i fi-
nalitzat el termini de presentació de sol·li-
cituds no es podrà modificar o anul·lar la
petició.

—25 Llistes de participants
Un cop finalitzada l’actuació de les co-

missions avaluadores i assignades les pun-
tuacions als concursants, els serveis terri-
tor ia ls del  Departament d’Educació i
Universitats exposaran als taulers d’anun-
cis la llista de participants en aquest con-
curs, ordenats per ordre alfabètic. Les da-
des que han de constar en aquesta llista
són:
Fases per les quals es participa, així com la
puntuació total assignada, per apartats i
subapartats; especialitat o especialitats per
les quals es concursa, i si n’hi ha, les inci-
dències derivades de la participació.

Els participants podran consultar aques-
tes dades a través de l’adreça d’Internet es-
mentada en la base 24.

Una vegada exposades les llistes s’obri-
rà un termini de cinc dies hàbils per presen-
tar reclamacions.

—26 Publicació de vacants i adjudicació
de les destinacions
Ateses les reclamacions que correspongui i
publicada la resolució d’aprovació de les va-
cants provisionals, la Direcció General de
Personal Docent procedirà a l’adjudicació
provisional de les destinacions, d’acord amb
les peticions i els mèrits dels concursants,
així com el que disposa aquesta Resolució.
La resolució provisional es farà pública als
serveis territorials del Departament d’Edu-
cació i Universitats.
Els concursants podran presentar desisti-
ments a la participació en alguna de les
fases del concurs de trasllats dins el termini
de cinc dies hàbils a comptar de l’endemà
de l’exposició als serveis territorials de la re-
solució provisional, sempre que la seva par-
ticipació en la fase del desistiment sigui vo-
l u n t à r i a .

En el mateix termini els participants po-
dran presentar reclamacions contra la reso-
lució provisional, així com aportar la docu-
mentació acreditativa dels mèrits i requisits
que, havent estat al·legats durant el termini
de presentació de sol·licituds de participa-
ció, no hagin estat degudament justificats.

Una vegada resoltes les reclamacions i
exclosos els concursants voluntaris que de-
sisteixin de la participació i publicada la
resolució d’aprovació de les vacants de-
finitives, s’emetrà resolució definitiva que
es publicarà als serveis territorials del De-
partament d’Educació i Universitats. Igual-
ment, es publicarà la resolució definitiva al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
contra la qual es podrà interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de
dos mesos comptats des de l’endemà de
la seva publicació.
S’entendrà notificada als concursants l’es-
timació o desestimació dels desistiments i/
o de les reclamacions amb la publicació de

la resolució definitiva d’adjudicació dels llocs
de treball al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Amb aquesta publicació es considerarà
efectuada la notificació als interessats a tots
els efectes.

Les dades relatives a les adjudicacions
provisionals i definitives podran consultar-
se a l’adreça d’Internet esmentada a la base
24 d’aquest annex.

La publicació de les llistes de participants
i de les resolucions provisional i definitiva
d’adjudicacions es farà sens perjudici del
que s’ha indicat anteriorment respecte a la
confidencialitat de les dades de les funcio-
nàries acollides al dret preferent per violèn-
cia de gènere.

—27 Presa de possessió
El professorat que concursi des de la situ-
ació administrativa d’excedència i que ob-
tingui destinació estarà obligat a presentar,
als serveis territorials d’on depengui el cen-
tre del lloc de treball adjudicat, abans de
prendre’n possessió, els documents se-
güents:

a) Còpia de la resolució de declaració de
la situació administrativa d’excedència.

b) Declaració expressa de no estar pro-
cessat ni separat mitjançant expedient dis-
ciplinari de cap administració pública, ni
trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les
funcions públiques.
Els professorat que no justifiqui els requi-
sits que s’exigeixen per reingressar no po-
drà prendre possessió de la destinació ob-
tinguda en el concurs; així mateix, els
funcionaris en pràctiques que obtinguin des-
tinació i no superin la fase de pràctiques no
podran prendre possessió de la plaça. En
ambdós supòsits, el lloc de treball restarà
vacant.
Les destinacions adjudicades en la resolu-
ció definitiva d’aquestes convocatòries se-
ran irrenunciables, llevat del cas que abans
de la presa de possessió s’obtingui una altra
destinació definitiva mitjançant convocatò-
ria pública. En aquest cas l’interessat haurà
d’optar per escrit a incorporar-se a una
d’elles.

L’Administració deixarà sense efecte les
destinacions obtingudes per qualsevol con-
cursant que no s’a just i  a les normes
d’aquesta convocatòria.

Els professors que participin en aquest
concurs i se’ls declari en situació adminis-
trativa d’excedència durant la seva tramita-
ció o cessin en el servei actiu per qualsevol
altra causa, es consideraran excedents del
lloc de treball que els hagi pogut correspon-
dre, el qual quedarà vacant a tots els efec-
tes.

Els funcionaris que, mitjançant la partici-
pació en aquest concurs obtinguin destina-
ció definitiva a Catalunya, procedent d’un
altre àmbit de gestió, percebran les retribu-
cions d’acord amb les normes retributives
corresponents a la Comunitat Autònoma de
Catalunya. Els funcionaris docents que
obtinguin destinació a llocs de treball de la
Inspecció d’Educació desenvoluparan les
funcions d’inspecció de conformitat amb les
normes d’organització i funcionament esta-
blertes per aquesta Comunitat Autònoma.
La presa de possessió en la nova destina-

ció tindrà lloc l’1 de setembre de 2007 i se
cessarà en la de procedència el 31 d’agost
de 2007.

—28 Una vegada transcorreguts els ter-
minis per interposar els recursos que pro-
cedeixin contra la resolució definit iva,
s’obrirà un termini d’un mes perquè els par-
ticipants puguin retirar la seva documen-
tació. A aquests efectes podran fer-ho per-
sonalment o delegar en una altra persona,
degudament autoritzada, sempre i quan no
s’hagi interposat recurs pel propi interes-
sat o, si se’n té constància en el moment
de la retirada de la documentació, per ter-
cers que poguessin afectar-li. En qualse-
vol dels casos, el participant que retira la
documentació adquireix el compromís de
tornar-la a lliurar a l’Administració, en cas
de ser-ne requerit. Si no es retirés la docu-
mentació en el termini esmentat, s’enten-
drà que el participant renuncia a la seva
recuperació i, per tant, decau en el seu dret
a fer-ho.

—29 Per a qualsevol aclariment en rela-
ció amb aquest concurs caldrà que les per-
sones interessades s’adrecin a les seccions
de gestió de personal dels serveis territori-
als del Departament d’Educació i Universi-
tats.

ANNEX 2

Municipi: 080190000 Barcelona
Centres:
08900036C Serveis Territorials a Barcelona
I (ciutat)
Adreça: Av. Paral·lel, 71-73 (CP 08004)

08900037C Serveis Territorials a Barcelona
II (comarques)
Adreça: C. Casp, 15 (CP 08010)

Municipi: 170790000 Girona
Centres:
17900007C Serveis Territorials a Girona
Adreça: C. Ultònia, 13 (CP 17002)

Municipi: 251200000 Lleida
Centres:
25900007C Serveis Territorials a Lleida
Adreça: C. Pica d’Estats, 2 (CP 25006)

Municipi: 081870000 Sabadell
Centres:
08900444C Serveis Territorials al Vallès Oc-
cidental
Adreça: Av. Marquès de Comillas, 67-71 (CP
08202)

Municipi: 082110000 Sant Feliu de Llo-
bregat
Centres:
08900100C Serveis Territorials al Baix Llo-
bregat-Anoia
Adreça: C. Laureà Miró, 328-330 (CP
08990)

Municipi: 431480000 Tarragona
Centres:
43900008C Serveis Territorials a Tarragona
Adreça: C. Sant Francesc, 7 (CP 43003)
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Municipi: 431550000 Tortosa
Centres:
43900243C Serveis Territorials a les Terres
de l’Ebre
Adreça: C. Providència, 5-9 (CP 43500)

ANNEX 3

(CAEP) Centre d’atenció educativa preferent
(1) centre amb rampes i ascensors
(2) centre només amb rampes
(3) centre només amb ascensors

SERVEIS TERRIORIALS A BARCELONA I
(CIUTAT)

Zona de desplaçament: 080197 Barcelona

Municipi: 080190000 Barcelona
Centres:
08013172C IES Ausiàs March (1)
Adreça: av. d’Esplugues, 38 (CP 08034)

08035167C IES Barcelona-Congrés (3)
Adreça: c. Baró d’Esponellà, 1-15 (CP
08031)

08013470C IES Barri Besòs (CAEP)
Adreça: c. Pujadas, 397 (CP 08019)

08013184C IES Bernat Metge (1)
Adreça: c. Menorca, 55 (CP 08020)

08034588C IES Collserola
Adreça: ctra. Alta Roquetes, 70 (CP 08035)

08052839C IES Consell de Cent (1)
Adreça: c. Carrera, 25 (CP 08004)

08046578C IES Costa i Llobera
Adreça: Camí de la Capella de Can Cara-
lleu, s/n (CP 08017)

08047698C SES Cristòfol Colom (CAEP)
Adreça: c. Mollerussa, s/n (CP 08030)

08044922C IES Dr. Puigvert (1)
Adreça: pg. de Santa Coloma, 46-54 (CP
08030)

08013147C IES Emperador Carles (1)
Adreça: c. Enric Bargés, 9-13 (CP 08014)

08043462C IES Ernest Lluch (1)
Adreça: c. Diputació, 15 (CP 08015)

08013275C IES Escola del Treball
Adreça: c. Comte d’Urgell, 187 (CP 08036)

08045513C IES Flos i Calcat (1)
Adreça: av. Rio de Janeiro, 92 (CP 08016)

08040849C IES Fort Pius (1)
Adreça: c. Ausias March, 78 (CP 08013)

08052724C IES Francisco de Goya (3)
Adreça: c. Garriga i Roca, 21 (CP 08041)

08046591C IES Gal·la Placídia (3)
Adreça: av. Príncep d’AstúrIES, 23-27 (CP
08012)

08044065C IES Galileo Galilei (2)
Adreça: c. Molí, 57 (CP 08016)

08040141C IES Icària (2)
Adreça: c. Doctor Trueta, 81 (CP 08005)

08013159C IES Infanta Isabel d’Aragó (3)
Adreça: c. Concili de Trento, 160 (CP 08020)

08013111C IES Jaume Balmes (1)
Adreça: c. Pau Claris, 121 (CP 08009)

08013123C IES Joan Boscà (1)
Adreça: av. d’Esplugues, 40 (CP 08034)

08057540C IES Joan Brossa (1)
Adreça: av. Mare de Déu de Montserrat, 78-
84 (CP 08024)

08033882C IES Joan Coromines
Adreça: ctra. de la Bordeta, 39-41 (CP
08014)

08013101C IES Joan d’Àustria (3)
Adreça: c. Selva de Mar, 211 (CP 08020)

08054228C IES Joan Fuster (1)
Adreça: pl. Ferran Reyes, 2-3 (CP 08027)

08034576C IES Joan Salvat i Papasseit (3)
Adreça: pg. Salvat Papasseit, s/n (CP
08003)

08052761C SES Josep Comas i Solà
Adreça: Via Barcino, s/n (CP 08033)

08044958C IES Josep Pla (1)
Adreça: c. Vall d’Ordesa, 24-34 (CP 08031)

08039057C IES L’Alzina (1)
Adreça: ptge. Salvador Riera, s/n (CP
08027)

08034205C IES La Guineueta
Adreça: c. Artesania, 53-55 (CP 08042)

08040138C IES La Sedeta (1)
Adreça: c. Indústria, 67-73 (CP 08025)

08034564C IES Les Corts (3)
Adreça: Travessera de les Corts, 131-159
(CP 08028)

08052827C IES LLuís Domènech i Montaner
(1)
Adreça: c. Alumini, 48-82/cantonada c.
Coure (CP 08038)

08046581C IES Lluís Vives
Adreça: c. Canalejas, 107 (CP 08028)

08045525C IES Manuel Carrasco i For-
miguera (3)
Adreça: c. Santa Fe, 2 (CP 08031)

08013160C IES Maragall (1)
Adreça: c. Provença, 187 (CP 08036)

08014401C IES Mare de Déu de la Mercè
(1)
Adreça: c. Motors, 122-130 (CP 08040)

08013226C IES Menéndez y Pelayo (3)
Adreça: Via Augusta, 140 (CP 08006)

08044934C IES Meridiana (1)
Adreça: c. Pintor Alsamora, 3-5 (CP 08016)

08013196C IES Milà i Fontanals (1)
Adreça: pl. Josep M. Folch i Torres, s/n (CP
08001)

08052581C IES Miquel Tarradell (CAEP)
Adreça: c. dels Àngels, 1 bis (CP 08001)

08013093C IES Montjuïc (3)
Adreça: c. Cisell, 19 (CP 08038)

08013202C IES Montserrat (3)
Adreça: c. Copèrnic, 84 (CP 08006)

08013214C IES Narcís Monturiol
Adreça: c. Harmonia, s/n (CP 08035)

08035209C IES Pablo R. Picasso (CAEP)
Adreça: c. Sant Feliu de Codines, 1 (CP
08033)

08052608C IES Pau Claris (1)
Adreça: pg. Lluís Companys, 18 (CP 08018)

08052712C IES Pere Bosch i Gimpera
Adreça: c. Torrent del Remei, s/n (CP 08023)

08034138C IES Poblenou (3)
Adreça: c. Doctor Josep Trueta, 206 (CP
08005)

08033894C IES Príncep de Girona (3)
Adreça: Travessera de Gràcia, 357 (CP
08025)

08046608C IES Príncep de Viana (1)
Adreça: c. Torroella de Montgrí, 6-18 (CP
08027)

08013469C IES Rambla Prim (CAEP) (1)
Adreça: c. Cristòbal de Moura, 223 (CP
08019)

08052748C IES Roger de Flor (1)
Adreça: c. Pedrosa, 2 (CP 08033)

08052797C IES Salvador Espriu (1)
Adreça: pl. de les Glòries Catalanes, 20 (CP
08018)

08044053C IES Salvador Seguí (1)
Adreça: c. Santander, 7-9 (CP 08020)

08013366C IES Sant Andreu (1)
Adreça: c. Badosa, 10-14 (CP 08016)

08013135C IES Sant Josep de Calassanç
(1)
Adreça: c. Sant Quintí, 32-50 (CP 08041)

08052803C IES Sant Martí de Provençals
(1)
Adreça: c. Pont del Treball, 15 (CP 08020)

08047421C IES Secretari Coloma (1)
Adreça: c. Secretari Coloma, 25 (CP 08025)

08052700C IES Vall d’Hebron
Adreça: pg. de la Vall d’Hebron, 93-95 (CP
08035)

08031812C IES Valldemossa (1)
Adreça: c. Pintor Alsamora, 7-9 (CP 08016)

08013238C IES Verdaguer
Adreça: Parc de la Ciutadella, s/n (CP
08003)

08045483C IES Vila de Gràcia (1)
Adreça: c. Riera de Sant Miquel, 58-62 (CP
08006)

08047431C IES XXV Olimpíada (3)
Adreça: c. Dàlia, s/n (CP 08004)

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II
(COMARQUES)

Zona de desplaçament: 080157 Badalona

Municipi: 080150000 Badalona
Centres:
08045008C IES Badalona IX (1)
Adreça: c. Guifré, 760-786 (CP 08918)

08042019C IES Badalona VII (1)
Adreça: c. Ausiàs March, 86 (CP 08912)

08044995C IES Barres i Ones (1)
Adreça: ctra. Antiga de València, 95 (CP
08913)

08057746C SES de Badalona
Adreça: av. Marquès de Sant Mori, 251 (CP
08914)
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08045604C IES Enric Borràs (1)
Adreça: ptge. Encants, s/n (CP 08914)

08001443C IES Eugeni d’Ors (2)
Adreça: av. Maresme, 192-212 (CP 08918)

08001431C IES Isaac Albéniz (1)
Adreça: parc Serentill, s/n (CP 08915)

08052888C IES Júlia Minguell (1)
Adreça: c. Niça, 4 (apartat 544) (CP 08913)

08040527C IES La Llauna (2)
Adreça: c. Sagunto, 5 (edifici la Llauna) (CP
08912)

08001421C IES La Pineda (1)
Adreça: torrent la Batlloria, s/n (CP 08917)

08033869C IES Pau Casals (1)
Adreça: av. Lloreda, 16-32 (CP 08917)

08045471C IES Pompeu Fabra (1)
Adreça: c. Molí de la Torre, 34-58 (CP
08915)

08046751C IES Ventura Gassol (2)
Adreça: av. Mónaco, 36-50 (CP 08917)

Municipi: 081940000 Sant Adrià de Besòs
Centres:
08040151C IES Fòrum 2004 (CAEP) (1)
Adreça: c. Ponent, s/n (CP 08930)

08042101C IES Manuel Vázquez Montalbán
(1)
Adreça: c. Carme, 126 (CP 08930)

Municipi: 082450000 Santa Coloma de Gra-
menet
Centres:
08059329C IES Can Peixauet (1)
Adreça: c. Mossèn Jacint Verdaguer, 10-14
(CP 08923)

08037176C IES La Bastida (2)
Adreça: c. Santa Eulàlia, s/n (CP 08921)

08034643C IES Les Vinyes (1)
Adreça: c. Amèrica, 53 (CP 08924)

08053078C IES Numància (2)
Adreça: c. Prat de la Riba, 118 (CP 08921)

08028047C IES Puig Castellar (1)
Adreça: c. Anselm Rius, s/n (CP 08924)

08056985C IES Ramon Berenguer IV (2)
Adreça: c. Ramon Berenguer, 157 (CP
08924)

08034001C IES Terra Roja (2)
Adreça: Circumval·lació, 45-57 (CP 08923)

08035325C IES Torrent de les Bruixes (2)
Adreça: c. Santa Eulàlia, s/n (CP 08924)

Zona de desplaçament: 080227 Berga

Municipi: 080160000 Bagà
Centres:
08052891C IES L’Alt Berguedà (1)
Adreça: av. Salarich, 29 (CP 08695)

Municipi: 080220000 Berga
Centres:
08064830C SES de Berga
Adreça: c. de Pla de l’Alemany, 15, local 8
(CP 08600)

08014693C IES Guillem de Berguedà (1)
Adreça: Camí de Pedret, 2 (CP 08600)

Municipi: 080920000 Gironella
Centres:
08044971C IES Pere Fontdevila (1)
Adreça: Pont de les Eres, 4 (CP 08680)

Municipi: 081750000 Puig-reig
Centres:
08052207C IES de Puig-reig (1)
Adreça: pg. Riera de la Sala, 3 (CP 08692)

Zona de desplaçament: 080967 Granollers

Municipi: 080050000 L’Ametlla del Vallès
Centres:
08054241C IES Eugeni Xammar (1)
Adreça: Antic Camí de Bigues, s/n (CP
08480)

Municipi: 080230000 Bigues i Riells
Centres:
08060915C IES de Bigues i Riells (2)
Adreça: av. de Catalunya, s/n (CP 08415)

Municipi: 080330000 Caldes de Montbui
Centres:
08043486C IES Manolo Hugué (1)
Adreça: c. Josep Germà, 2 (CP 08140)

Municipi: 080410000 Canovelles
Centres:
08046864C IES Bellulla (1)
Adreça: pl. de l’Ajuntament, s/n (CP 08420)

Municipi: 080860000 Les Franqueses del
Vallès
Centres:
08052906C IES Lauro (1)
Adreça: c. AstúrIES, 3 (CP 08520)

Municipi: 080880000 La Garriga
Centres:
08035222C IES Manuel Blancafort (2)
Adreça: av. 11 de Setembre, s/n (CP 08530)

08035234C IES Vil·la Romana (1)
Adreça: c. Santa Maria del Camí, s/n (CP
08530)

Municipi: 080960000 Granollers
Centres:
08017931C IES Antoni Cumella (1)
Adreça: c. Roger de Flor, s/n (CP 08401)

08043644C IES Carles Vallbona (1)
Adreça: Camp de les Moreres, 14 (CP
08401)

08045628C IES Celestí Bellera (1)
Adreça: c. Esteve Terrades, s/n (CP 08402)

Municipi: 081070000 Lliçà d’Amunt
Centres:
08052955C IES de Lliçà (CAEP) (1)
Adreça: av. dels Països Catalans, 26 (CP
08186)

Municipi: 081080000 Lliçà de Vall
Centres:
08058969C SES El Vern
Adreça: c. Montsià, 46 (CP 08185)

Municipi: 081810000 La Roca del Vallès
Centres:
08053030C IES de la Roca del Vallès (2)
Adreça: pl. Sant Jordi, s/n (CP 08430)

Municipi: 082100000 Sant Feliu de Codines
Centres:
08060009C SES Manuel Carrasco i For-
miguera (1)
Adreça: c. Consell de Cent, s/n (CP 08182)

Zona de desplaçament: 081017 L’Hospitalet
de Llobregat

Munic ip i :  081010000 L’Hospi ta let  de
Llobregat
Centres:
08035258C IES Apel·les Mestres (1)
Adreça: c. Zuloaga, s/n (CP 08906)

08019411C IES Bellvitge (1)
Adreça: av. Amèrica, 99 (CP 08907)

08052918C IES Bisbe Berenguer (1)
Adreça: c. Aprestadora, 49 (CP 08902)

08056109C IES Can Vilumara
Adreça: av. de Josep Tarradellas i Joan, 153
(CP 08901)

08051264C IES Eduard Fontserè (1)
Adreça: c. Mimoses, 26 (CP 08905)

08052921C IES Eugeni d’Ors (1)
Adreça: c. Vallparda, 32-42 (CP 08904)

08045070C IES Joan Miró (1)
Adreça: av. Europa, 153 (CP 08907)

08019371C IES Llobregat
Adreça: c. Enric Prat de la Riba, 11-17 (CP
08901)

08039069C IES Margarida Xirgu (2)
Adreça: Trav. de Collblanch, 56 (CP 08904)

08033912C IES Mercè Rodoreda (1)
Adreça: c. Cobalt, 139 (CP 08907)

08019319C IES Pedraforca (1)
Adreça: c. Enginyer Moncunill, 2 (CP 08905)

08019401C IES Provençana (2)
Adreça: c. de Sant Pius X, 8 (CP 08901)

08055944C IES Rubió i Ors
Adreça: c. Molí, 24 (CP 08906)

08019307C IES Santa Eulàlia
Adreça: pl. Pius XII, s/n (CP 08902)

08019320C IES Torras i Bages (1)
Adreça: av. Can Serra, 101 (CP 08906)

Zona de desplaçament: 081137 Manresa

Municipi: 080100000 Artés
Centres:
08046876C IES Miquel Bosch i Jover (1)
Adreça: c. Arquitecte Gaudí, 2-4 (CP 08271)

Municipi: 080470000 Cardona
Centres:
08042330C IES Sant Ramon
Adreça: pl. Compte i Viladomat, 2 (CP
08261)

Municipi: 081130000 Manresa
Centres:
08046761C IES Guillem Catà (2)
Adreça: c. Font dels Capellans, s/n (CP
08240)

08020462C IES Lacetània (1)
Adreça: av. Bases de Manresa, 51-59 (CP
08240)

08020474C IES Lluís de Peguera (1)
Adreça: pl. Espanya, 2 (CP 08240)
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08033924C IES Pius Font i Quer (1)
Adreça: c. Amadeu Vives, s/n (CP 08240)

Municipi: 081380000 Moià
Centres:
08044600C IES Moianès (1)
Adreça: c. de l’Institut, 2 (CP 08180)

Municipi: 081400000 Navarcles
Centres:
08059524C SES de Navarcles (1)
Adreça: camí de l’Angle, 8 (CP 08270)

Municipi: 081910000 Sallent
Centres:
08047376C IES Llobregat (1)
Adreça: c. Estació, 11-21 (CP 08650)

Municipi: 082130000 Sant Fruitós de Bages
Centres:
08053054C IES Gerbert d’Aurillac (1)
Adreça: av. Lluís Companys, s/n (CP 08272)

Municipi: 082180000 Sant Joan de Vila-
torrada
Centres:
08035313C IES Quercus (1)
Adreça: av. Montserrat, 95 (CP 08250)

Municipi: 082620000 Sant Vicenç de Cas-
tellet
Centres:
08046840C IES Castellet (1)
Adreça: c. Bisbe Perelló, s/n (CP 08295)

Municipi: 081920000 Santpedor
Centres:
08053111C IES d’Auro (1)
Adreça: c. del Convent, 20 (CP 08251)

Municipi: 082740000 Súria
Centres:
08042044C IES Mig-Món (1)
Adreça: c. Ramon i Cajal, 9-11 (CP 08260)

Zona de desplaçament: 081217 Mataró

Municipi: 080030000 Alella
Centres:
08046785C IES d’Alella (1)
Adreça: av. del Bosquet, 7 (CP 08328)

Municipi: 080090000 Argentona
Centres:
08052876C IES d’Argentona (1)
Adreça: c. Peons Caminers, 25 (CP 08310)

Municipi: 080750000 Dosrius
Centres:
08062730C SES de Dosrius
Adreça: c. del Dr. Joan Cardona, s/n (CP
08319)

Municipi: 081180000 El Masnou
Centres:
08020826C IES Maremar (1)
Adreça: av. Cusí Fortunet, 52 (CP 08320)

08020838C IES Mediterrània (2)
Adreça: c. Rosa Sensat, s/n (CP 08320)

Municipi: 081210000 Mataró
Centres:
08021260C IES Alexandre Satorras (2)
Adreça: av. Velòdrom, s/n (CP 08304)

08021302C IES Damià Campeny (1)
Adreça: pl. dels Bous, 5 (CP 08301)

08052979C IES Josep Puig i Cadafalch (1)
Adreça: c. Sant Josep de Calassanç, 16 (CP
08303)

08046797C IES Pla d’en Boet (1)
Adreça: c. Ciutat Freta, 26 (CP 08302)

08046748C IES Thos i Codina (2)
Adreça: riera de Cirera, 57 (CP 08304)

Municipi: 081260000 Montgat
Centres:
08045677C IES Thalassa (1)
Adreça: av. de la Unió, s/n (CP 08390)

Municipi: 082300000 Premià de Dalt
Centres:
08053017C IES Valerià Pujol i Bosch (1)
Adreça: pg. de Can Balet, s/n (CP 08338)

Municipi: 081720000 Premià de Mar
Centres:
08031848C IES Cristòfol Ferrer
Adreça: c. RAFAel Casanova, s/n (CP
08330)

08043711C IES Serra de Marina (1)
Adreça: c. RAFAel Casanova (CP 08330)

Municipi:  081970000 Sant Andreu de
Llavaneres
Centres:
08046852C IES Llavaneres (1)
Adreça: pg. del Perelló, 2 (CP 08392)

Municipi: 082140000 Vilassar de Dalt
Centres:
08040564C IES Jaume Almera (1)
Adreça: c. RAFArt, 5 (CP 08339)

Municipi: 082190000 Vilassar de Mar
Centres:
08057254C IES Vilassar de Mar (2)
Adreça: c. Santa Eugènia, 62-72 (CP 08340)

08046803C IES Vilatzara (1)
Adreça: av. Arquitecte Eduard Farrés, 101
(CP 08340)

Zona de desplaçament: 081247 Mollet del
Vallès

Municipi: 081050000 La Llagosta
Centres:
08043656C IES Marina (1)
Adreça: c. Estació, s/n (CP 08120)

Municipi: 081240000 Mollet del Vallès
Centres:
08021594C IES de Mollet del Vallès (2)
Adreça: av. Burgos, 96 (CP 08100)

08054034C IES Gallecs (1)
Adreça: pg. Cesc Bas, 3 (CP 08100)

08021600C IES Vicenç Plantada (1)
Adreça: c. Palau de Plegamans, 8 (CP
08100)

Municipi: 081350000 Montmeló
Centres:
08052980C IES Montmeló (1)
Adreça: av. Mil·lenari, 19 (CP 08160)

Municipi: 081360000 Montornès del Vallès
Centres:
08065421C IES de Montornès del Vallès

Adreça: Can Sala, s/n (CP 08170)

08042093C IES Vinyes Velles (1)
Adreça: av. de Barcelona, 2 (CP 08170)

Municipi: 081590000 Parets del Vallès
Centres:
08044612C IES de Parets del Vallès (1)
Adreça: av. Espanya, 116 (CP 08150)

Municipi: 082090000 Sant Fost de Camp-
sentelles
Centres:
08047479C IES Alba del Vallès (1)
Adreça: av. Buxó Baliarda, 3 (CP 08105)

Zona de desplaçament: 081637 Pineda de
Mar

Municipi: 080060000 Arenys de Mar
Centres:
08035155C IES Els Tres Turons (1)
Adreça: av. Fondo de les Creus, s/n (CP
08350)

Municipi: 080070000 Arenys de Munt
Centres:
08034187C IES Domènec Perramon (1)
Adreça: paratge Torrent d’en Terra, s/n (CP
08358)

Municipi: 080350000 Calella
Centres:
08015171C IES Bisbe Sivilla
Adreça: c. Valldebanador, 39 (CP 08370)

Municipi: 080400000 Canet de Mar
Centres:
08045641C IES Lluís Domènech i Montaner
(1)
Adreça: c. Francesc Cambó, 2 (CP 08360)

Municipi: 081100000 Malgrat de Mar
Centres:
08045665C IES Ramon Turró i Darder (1)
Adreça: av. Tarragona, 4-12 (CP 08380)

Municipi: 081550000 Palafolls
Centres:
08061099C SES de Palafolls
Adreça: c. Saló de Mas Pedrer, s/n (CP
08389)

Municipi: 081630000 Pineda de Mar
Centres:
08065366C IES de Pineda de Mar
Adreça: c. de Santiago Russinyol, 93-99 (CP
08397)

08052992C IES Euclides (1)
Adreça: c. Passeig d’Europa, 65 (CP 08397)

08047832C IES Joan Coromines (1)
Adreça: c. Extremadura, 27 (CP 08397)

Municipi: 082840000 Tordera
Centres:
08044983C IES Lluís Companys (2)
Adreça: c. Joan Maragall, s/n (CP 08490)

Zona de desplaçament: 082027 Sant Celoni

Municipi: 080460000 Cardedeu
Centres:
08036391C IES Arquitecte Manuel Raspall
(1)
Adreça: av. Mare de Déu de Montserrat, s/
n (CP 08440)
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08062729C SES de Cardedeu
Adreça: pl. de la Pubilla de Catalunya, s/n
(CP 08440)

08054401C IES El Sui (1)
Adreça: c. Penyafort, s/n (CP 08440)

Municipi: 081060000 Llinars del Vallès
Centres:
08044594C IES Giola (1)
Adreça: c. Tulipa, s/n (CP 08450)

Municipi: 082020000 Sant Celoni
Centres:
08034606C IES Baix Montseny (1)
Adreça: ctra. de Campins, s/n (CP 08470)

Municipi: 082340000 Sant Pere de Vilamajor
Centres:
08062791C IES de Sant Pere de Vilamajor
Adreça: c. de Can Llobera, s/n (CP 08458)

Municipi: 082590000 Santa Maria de Palau-
tordera
Centres:
08053108C IES Reguissol (1)
Adreça: pg. Reguissol, s/n (CP 08460)

Zona de desplaçament: 082987 Vic

Municipi: 080370000 Calldetenes
Centres:
08063837C SES de Calldetenes
Adreça: ptge. Canigó/c. de Barcelona (CP
08506)

Municipi: 080670000 Centelles
Centres:
08044569C IES Pere Barnils (1)
Adreça: av. Pere Barnils, s/n (CP 08540)

Municipi: 081120000 Manlleu
Centres:
08040552C IES Antoni Pous i Argila (1)
Adreça: av. Roma, 260 (CP 08560)

Munic ip i :  081170000 Les MasIES de
Voltregà
Centres:
08060976C IES del Voltreganès (1)
Adreça: av. Despujol, 7-9 (CP 08508)

Municipi: 081710000 Prats de Lluçanès
Centres:
08053005C IES Castell del Quer (1)
Adreça: c. Mateu Garreta, s/n (CP 08513)

Municipi: 081830000 Roda de Ter
Centres:
08053042C IES Miquel Martí i Pol (1)
Adreça: av. Miquel Martí i Pol, 1-3 (CP
08510)

Municipi: 082370000 Sant Quirze de Besora
Centres:
08058428C SES Bisaura (2)
Adreça: c. Mestre Quer, 13 (CP 08580)

Municipi: 082780000 Taradell
Centres:
08053121C IES Taradell (1)
Adreça: c. Pompeu Fabra, 12 (CP 08552)

Municipi: 082830000 Tona
Centres:
08054277C SES de Tona (2)
Adreça: c. Andreu Molera, 5 (CP 08551)

Municipi: 082850000 Torelló
Centres:
08058404C IES Cirviànum de Torelló (1)
Adreça: c. Ausiàs March-Molina A. correus
69 (CP 08570)

Municipi: 082980000 Vic
Centres:
08031022C IES de Vic (2)
Adreça: av. Sant Bernat Calbó, 8 (CP 08500)

08031034C IES Jaume Callís (1)
Adreça: av. Olímpia, 2 (CP 08500)

Zona de desplaçament: 083077 Vilanova i
la Geltrú

Municipi: 080740000 Cubelles
Centres:
08057230C IES Cubelles (1)
Adreça: c. Josep Pla, s/n (CP 08880)

Municipi: 082270000 Sant Martí Sarroca
Centres:
08065329C SES de Sant Martí Sarroca
Adreça: c. del Camp de Futbol, s/n (CP
08731)

Municipi: 082310000 Sant Pere de Ribes
Centres:
08047467C IES Alexandre Galí (1)
Adreça: c. Miquel Servet, s/n (CP 08812)

08042056C IES Can Puig (1)
Adreça: c. Joan Maragall, s/n (CP 08810)

Municipi: 082400000 Sant Sadurní d’Anoia
Centres:
08064702C IES de Sant Sadurní d’Anoia
Adreça: c. de Gelida, s/n (CP 08770)

Municipi: 082510000 Santa Margarida i els
Monjos
Centres:
08053091C IES El Foix (1)
Adreça: c. Maria Aurèlia Capmany, s/n (CP
08730)

Municipi: 082700000 Sitges
Centres:
08061014C IES de Sitges (2)
Adreça: c. de Josep Irla, s/n (Can Pei) (CP
08870)

08043981C IES Joan Ramon Benaprès (2)
Adreça: Camí de la Fita, s/n (CP 08870)

Municipi: 083050000 Vilafranca del Penedès
Centres:
08035362C IES Alt Penedès (1)
Adreça: av. de Tarragona, s/n (CP 08720)

08031459C IES Eugeni d’Ors (1)
Adreça: av. Tarragona, s/n (CP 08720)

08046736C IES Milà i Fontanals (1)
Adreça: c. Torrelles de Foix, s/n (CP 08720)

Municipi: 083070000 Vilanova i la Geltrú
Centres:
08045653C IES Dolors Mallafrè i Ros (1)
Adreça: c. Dr. Zamenhof, 57 (CP 08800)

08031681C IES Francesc Xavier Lluch i Ra-
fecas (1)
Adreça: c. Doctor Zamenhof, 30 (CP 08800)

08043693C IES Joaquim Mir (1)
Adreça: av. Vilafranca, s/n (CP 08800)

08031711C IES Manuel de Cabanyes
Adreça: av. Francesc Macià, 110-114 (CP
08800)

SERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT-
ANOIA

Zona de desplaçament: 080737 Cornellà de
Llobregat

Municipi: 080730000 Cornellà de Llobregat
Centres:
08016781C IES Esteve Terradas i Illa (2)
Adreça: c. Bonavista, s/n (CP 08940)

08016793C IES Francesc Macià (1)
Adreça: c. Joan Maragall, s/n (CP 08940)

08033900C IES Joan Miró (2)
Adreça: av. Mare de Déu de Montserrat, s/
n (CP 08940)

08059688C IES Maria Aurèlia Capmany (1)
Adreça: c. Garrofer, s/n (CP 08940)

08035143C IES Miquel Martí i Pol (3)
Adreça: av. Verge de Montserrat, s/n (CP
08940)

Municipi: 080770000 Esplugues de Llo-
bregat
Centres:
08017153C IES Joanot Martorell (2)
Adreça: c. Sant Mateu, 21 (CP 08950)

08046657C IES Joaquim Blume (1)
Adreça: c. Sant Mateu, s/n (CP 08950)

08041374C IES La Mallola (1)
Adreça: c. Andreu Amat, s/n (CP 08950)

08017131C IES Severo Ochoa (1)
Adreça: c. Severo Ochoa, 1-13 (CP 08950)

Municipi: 082000000 Sant Boi de Llobregat
Centres:
08025605C IES Camps Blancs (1)
Adreça: av. Aragó, 40 (CP 08830)

08047509C IES Ítaca (1)
Adreça: c. Bonaventura Calopa, s/n (CP
08830)

08025654C IES Joaquim Rubió i Ors
Adreça: c. Pau Claris, 4 (CP 08830)

08043681C IES Marianao (1)
Adreça: pg. de les Mimoses, s/n (CP 08830)

08033961C IES RAFAel Casanova
Adreça: c. Frederic Mompou, 61 (CP 08830)

Municipi: 082110000 Sant Feliu de Llo-
bregat
Centres:
08041519C IES Martí Dot (1)
Adreça: c. Josep Teixidor, 2-12 (CP 08980)

08026397C IES Olorda (1)
Adreça: c. Carles Buigas, s/n (CP 08980)

Municipi: 082170000 Sant Joan Despí
Centres:
08026683C IES Francesc Ferrer i Guàrdia
(1)
Adreça: av. de la Generalitat, 30 (CP 08970)

08033973C IES Jaume Salvador i Pedrol
Adreça: c. Sant Martí de l’Erm, 4 (CP 08970)



Full de disposicions i actes administratius

3278

Municipi: 082210000 Sant Just Desvern
Centres:
08033985C IES de Sant Just Desvern (3)
Adreça: pg. de la Muntanya, s/n (CP 08960)

Zona de desplaçament: 081027 Igualada

Municipi: 080310000 Calaf
Centres:
08043395C IES Alexandre de Riquer (1)
Adreça: c. Joan Baptista de la Salle, 6 i 8
(CP 08280)

Municipi: 080440000 Capellades
Centres:
08046645C IES Molí de la Vila (1)
Adreça: c. Dr. Fleming, 24 (CP 08786)

Municipi: 081020000 Igualada
Centres:
08047364C IES Joan Mercader (2)
Adreça: c. Sant Vicenç, 27 (CP 08700)

08019654C IES Milà i Fontanals (1)
Adreça: av. Emili Vallès, 4 (CP 08700)

08019630C IES Pere Vives i Vich (1)
Adreça: av. Emili Vallès, 17 (CP 08700)

Municipi: 082500000 Santa Margarida de
Montbui
Centres:
08053352C IES Montbui (CAEP) (1)
Adreça: c. de la Mercè, 9 (CP 08710)

Municipi: 083020000 Vilanova del Camí
Centres:
08044168C IES Pla de les Moreres (1)
Adreça: c. Cristòfor Colom, s/n (CP 08788)

Zona de desplaçament: 081147 Martorell

Municipi: 080010000 Abrera
Centres:
08045689C IES Voltrera (1)
Adreça: pg. de l’Estació, 18 (CP 08630)

Municipi: 080690000 Collbató
Centres:
08063801C SES de Collbató
Adreça: pg. de la Fumada, 6-8 (CP 08293)

Municipi: 080760000 Esparreguera
Centres:
08040540C IES El Cairat (1)
Adreça: c. Gorgonçana, 1 (CP 08292)

08053285C IES El Castell (1)
Adreça: av. de Barcelona, s/n (CP 08292)

Municipi: 080910000 Gelida
Centres:
08035246C IES Gelida (1)
Adreça: c. de Joan Pascual i Batlle, 1-15
(CP 08790)

Municipi: 081140000 Martorell
Centres:
08037152C IES Joan Oró (1)
Adreça: c. Feliu Duran i Canyameres, 7 (CP
08760)

08020620C IES Pompeu Fabra (1)
Adreça: c. Fèlix Duran i Canyameres, 3 (CP
08760)

Municipi: 081190000 Masquefa
Centres:
08060514C SES de Masquefa (2)
Adreça: av. Línia, s/n (CP 08783)

Municipi: 081470000 Olesa de Montserrat
Centres:
08043978C IES Daniel Blanxart i Pedrals (1)
Adreça: c. Vall d’Aran, s/n (CP 08640)

Municipi: 081610000 Piera
Centres:
08047820C IES Guinovarda (1)
Adreça: c. Pompeu Fabra, 17 (CP 08784)

Municipi: 081960000 Sant Andreu de la Bar-
ca
Centres:
08043671C IES El Palau (1)
Adreça: c. Empordà, 7-13 (CP 08740)

08053315C IES Montserrat Roig (1)
Adreça: pg. RAFAel Casanova, 2-12 (CP
08740)

Municipi: 082080000 Sant Esteve Sesrovires
Centres:
08061129C IES de Sant Esteve de Ses-
rovires
Adreça: av. de Josep Llobet/Camí de Can
n’Amat (CP 08635)

Zona de desplaçament: 082637 Sant Vicenç
dels Horts

Municipi: 080720000 Corbera de Llobregat
Centres:
08045859C IES de Corbera de Llobregat (2)
Adreça: c. Andròmeda, 24 (CP 08757)

Municipi: 081230000 Molins de Rei
Centres:
08034217C IES Bernat el Ferrer (1)
Adreça: c. Ntra. Sra. de Lourdes, 34 (CP
08750)

08021430C IES Lluís de Requesens (1)
Adreça: av. de Vallvidrera, s/n (CP 08750)

Municipi: 081570000 Pallejà
Centres:
08053297C IES de Pallejà (1)
Adreça: Camí de Can Coll, s/n (CP 08780)

Municipi: 082630000 Sant Vicenç dels Horts
Centres:
08034011C IES Frederic Mompou (1)
Adreça: av. Mas Picó, 65-69 (CP 08620)

08053340C IES Gabriela Mistral (1)
Adreça: c. Osca, 95-105 (CP 08620)

Municipi: 082950000 Vallirana
Centres:
08044570C IES Vall d’Arús (1)
Adreça: c. Mestres Esqué i Artó, s/n (CP
08759)

Zona de desplaçament: 083017 Viladecans

Municipi: 080560000 Castelldefels
Centres:
08045537C IES Josep Lluís Sert (1)
Adreça: Camí Reial de València, s/n (CP
08860)

08040539C IES Les Marines (2)
Adreça: Camí Reial de València, s/n (CP
08860)

08047480C IES Mediterrània (1)
Adreça: ctra. de la Sentiu, s/n (CP 08860)

Municipi: 080890000 Gavà
Centres:
08017530C IES de Bruguers (1)
Adreça: c. Jaume I, 4 (CP 08850)

08041866C IES El Calamot (1)
Adreça: av. Joan Carles I, 62 (CP 08850)

Municipi: 081690000 El Prat de Llobregat
Centres:
08023131C IES Baldiri Guilera (1)
Adreça: c. Mestre Vigo Garreta, 1 (CP
08820)

08053303C IES Doctor Trueta (CAEP) (1)
Adreça: av. 11 de setembre, s/n (CP 08820)

08054198C IES Estany de la Ricarda (2)
Adreça: c. Salvador Espriu, 1-3 (CP 08820)

08031836C IES Illa dels Banyols (1)
Adreça: c. Lo Gaiter del Llobregat, 121-123
(CP 08820)

08047492C IES Ribera Baixa (1)
Adreça: c. de l’Aneto, 2-4 (CP 08820)

08043589C IES Salvador Dalí (1)
Adreça: av. Pare Andreu de Palma de Ma-
llorca,1-3 (CP 08820)

Municipi: 083010000 Viladecans
Centres:
08034621C IES de Sales
Adreça: c. Antonio Machado, s/n (CP
08840)

08053364C IES Josep Mestres i Busquets (1)
Adreça: c. Ferran i Clua, 19 (CP 08840)

08045860C IES Miramar (1)
Adreça: av. Miramar, s/n (CP 08840)

08031228C IES Torre Roja (1)
Adreça: av. dels Jocs Olímpics, 8 (CP
08840)

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS
OCCIDENTAL

Zona de desplaçament: 082667 Cerdanyola
del Vallès

Municipi: 089040000 Badia del Vallès
Centres:
08042342C IES de Badia del Vallès (1)
Adreça: c. Mallorca, s/n (CP 08214)

08034035C IES Federica Montseny (3)
Adreça: c. Oporto, s/n (CP 08214)

Municipi: 082520000 Barberà del Vallès
Centres:
08045562C IES Can Planas (2)
Adreça: c. Folch i Torras, 1 (CP 08210)

08035349C IES La Romànica (1)
Adreça: rda. de Santa Maria, 310 (CP
08210)

Municipi: 082660000 Cerdanyola del Vallès
Centres:
08045549C IES Banús (1)
Adreça: c. Sant Casimir, 16 (CP 08290)
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08031757C IES Forat del Vent
Adreça: Pizarro, 35 (CP 08290)

08053157C IES Gorgs (1)
Adreça: c. de l’Àliga, 65 (CP 08290)

08044715C IES Jaume Mimó (2)
Adreça: c. Serra dels Galliners, s/n (CP
08290)

08043504C IES Pere Calders (3)
Adreça: Campus U.A.B. (CP 08193)

Municipi: 081250000 Montcada i Reixac
Centres:
08044533C IES La Ferreria (3)
Adreça: c. del Progrés, 3 (CP 08110)

08054174C IES La Ribera (1)
Adreça: c. Larramendi, s/n (CP 08110)

08021788C IES Montserrat Miró i Vila
Adreça: c. Carrerada, s/n (CP 08110)

Municipi: 081800000 Ripollet
Centres:
08054186C IES Can Mas (1)
Adreça: c. Pau Casals, 102-104 (CP 08291)

08037206C IES Lluís Companys (3)
Adreça: ctra. de l’Estació, s/n (CP 08291)

08035295C IES Palau Ausit (1)
Adreça: ctra. de Santiga, s/n (CP 08291)

Municipi: 082600000 Santa Perpètua de
Mogoda
Centres:
08045021C IES Estela Ibèrica (3)
Adreça: c. Passatge de mas Granollacs, s/
n (CP 08130)

08053236C IES Rovira-Forns (1)
Adreça: c. Pau Picasso, 4 (CP 08130)

Zona de desplaçament: 081847 Rubí

Municipi: 080540000 Castellbisbal
Centres:
08053145C IES Castellbisbal (3)
Adreça: Plaça Lluís Companys, 7 (CP
08755)

Municipi: 081840000 Rubí
Centres:
08035301C IES Duc de Montblanc (1)
Adreça: av. Can Fatjó, s/n (CP 08191)

08036330C IES J.V. Foix
Adreça: Can Sempere, s/n (CP 08191)

08043668C IES L’Estatut (1)
Adreça: c. Flammarion, 1 (CP 08191)

08053182C IES La Serreta (1)
Adreça: c. Lepant, 1 (CP 08191)

Municipi: 082050000 Sant Cugat del Vallès
Centres:
08046670C IES Angeleta Ferrer i Sensat (3)
Adreça: c. Granollers, 43 (CP 08190)

08031873C IES Arnau Cadell (3)
Adreça: av. Villadelprat, 91-93 (CP 08190)

08046694C IES Centre d’Alt Rendiment Es-
portiu (1)
Adreça: av. Alcalde Barnils, s/n (CP 08174)

08054873C IES Joaquima Pla i Farreras (1)
Adreça: av. Ragull, 45-49 (CP 08190)

08031861C IES Leonardo da Vinci
Adreça: ctra. de Sant Cugat a Rubí, s/n (CP
08190)

Municipi: 082380000 Sant Quirze del Vallès
Centres:
08047583C IES Sant Quirze del Vallès (3)
Adreça: c. Bages, 21 (CP 08192)

Zona de desplaçament: 081877 Sabadell

Municipi: 080510000 Castellar del Vallès
Centres:
08046682C IES de Castellar (3)
Adreça: c. Carrasco i Formiguera, 6 (CP
08211)

08058520C IES Puig de la Creu (1)
Adreça: c. Alemanya, 34 (CP 08211)

Municipi: 081560000 Palau-solità i Plega-
mans
Centres:
08045306C IES Ramon Casas i Carbó (1)
Adreça: c. Lluís Companys, 2 (CP 08184)

Municipi: 081670000 Polinyà
Centres:
08053170C IES Polinyà (1)
Adreça: av. Sabadell, 1-3 (CP 08213)

Municipi: 081870000 Sabadell
Centres:
08039203C IES Agustí Serra i Fontanet (1)
Adreça: c. Vallmanyà, 13-15 (CP 08207)

08024765C IES Arraona (1)
Adreça: c. Príncep de Viana, s/n (CP 08207)

08024893C IES Castellarnau (1)
Adreça: Carretera N-150, Km. 15 (CP
08206)

08044624C IES de Sabadell (2)
Adreça: c. Juvenal, 1 (CP 08206)

08024741C IES Escola Industrial
Adreça: c. Calderón, 56 (CP 08201)

08024881C IES Ferran Casablancas (1)
Adreça: c. Mare de les Aigües, 2 (CP 08206)

08034591C IES Joan Oliver (1)
Adreça: c. Armand Obiols, 2-30 (CP 08207)

08053212C IES Jonqueres (CAEP)
Adreça: c. MagnòlIES, 151 (CP 08207)

08053224C IES Les Termes (1)
Adreça: c. Illa Bella, 20 (CP 08204)

08053200C IES Miquel Crusafont i Pairó
(CAEP) (1)
Adreça: c. Fuerteventura, 51-71 (CP 08205)

08024871C IES Pau Vila
Adreça: c. Viladomat, 118 (CP 08205)

08046669C IES Ribot i Serra (1)
Adreça: c. Concha Espina, 33 (CP 08204)

08042020C IES Vallès (1)
Adreça: c. Valentí Almirall, s/n (CP 08206)

Municipi: 082670000 Sentmenat
Centres:
08053248C IES de Sentmenat (1)
Adreça: c. Joanot Martorell, 1 (CP 08181)

Zona de desplaçament: 082797 Terrassa

Municipi: 081200000 Matadepera
Centres:
08053169C IES Matadepera (1)
Adreça: av. del Mas Sot, 4-10 (CP 08230)

Municipi: 082790000 Terrassa
Centres:
08031770C IES Can Jofresa
Adreça: av. Can Jofresa, 9 (CP 08223)

08053251C IES Cavall Bernat (1)
Adreça: c. la Castellassa, s/n (CP 08227)

08030339C IES de Terrassa (1)
Adreça: rbla. d’Egara, 331 (CP 08224)

08024777C IES Egara (1)
Adreça: c. América, 55(Can Parellada) (CP
08228)

08030340C IES Investigador Blanxart
Adreça: c. Granada, 3 (CP 08226)

08046724C IES Montserrat Roig (1)
Adreça: c. Cervantes, 46 (CP 08221)

08034059C IES Nicolau Copèrnic (3)
Adreça: Can Boada, s/n (CP 08225)

08043516C IES Santa Eulàlia
Adreça: av. Santa Eulàlia, 72 (CP 08223)

08045011C IES Torre del Palau
Adreça: Can Boada del Pi, s/n (CP 08225)

Municipi: 083000000 Viladecavalls
Centres:
08053261C IES de Viladecavalls (3)
Adreça: c. Vial de Sant Jordi, s/n (CP 08232)

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Zona de desplaçament: 170237 Blanes

Municipi: 170230000 Blanes
Centres:
17005731C IES S’Agulla (2)
Adreça: ctra. de Malgrat, 13 (CP 17300)
17000551C IES Sa Palomera
Adreça: c. Vilar Petit, s/n (CP 17300)
17005662C IES Serrallarga
Adreça: c. Joan Benejam, 1 (CP 17300)

Municipi: 170950000 Lloret de Mar
Centres:
17005911C IES Ramon Coll i Rodés (1)
Adreça: c. Senyora de Rossell, 28-30 (CP
17310)
17006770C IES Rocagrossa (1)
Adreça: c. Rosa Sensat, 1-11 (CP 17310)

Municipi: 172020000 Tossa de Mar
Centres:
17006812C IES de Tossa de Mar (2)
Adreça: av. Catalunya, s/n (CP 17320)

Municipi: 172130000 Vidreres
Centres:
17006824C IES de Vidreres (2)
Adreça: c. de l’Institut, s/n (CP 17411)

Zona de desplaçament: 170667 Figueres

Municipi: 170320000 Cadaqués
Centres:
17006678C SES Cap de Creus (2)
Adreça: Quatre Camins (Ctra. Cap de Creus)
(CP 17488)

Municipi: 170470000 Castelló d’EmpúrIES
Centres:
17006083C IES Castelló d’EmpúrIES (1)
Adreça: c. Santa Clara, 55 (CP 17486)
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Municipi: 170660000 Figueres
Centres:
17004438C IES Alexandre Deulofeu
Adreça: rda. Rector Arolas, s/n (CP 17600)
17005649C IES Cendrassos (1)
Adreça: c. Arquitecte Pelai Martinez, 1 (CP
17600)
17001221C IES Narcís Monturiol (1)
Adreça: ctra. de Llansà, s/n (CP 17600)
17007609C IES Olivar Gran (2)
Adreça: av. Maria Àngels Anglada, 11 (CP
17600)
17001218C IES Ramon Muntaner (1)
Adreça: c. Sant Pau, s/n (CP 17600)

Municipi: 170860000 La Jonquera
Centres:
17006745C IES de La Jonquera (2)
Adreça: c. de Lluís Companys, s/n (CP
17700)

Municipi: 170920000 Llançà
Centres:
17006769C IES de Llançà (2)
Adreça: c. Vuit de març, s/n (CP 17490)

Municipi: 171520000 Roses
Centres:
17005364C IES Cap Norfeu (CAEP) (1)
Adreça: c. Ponent, s/n (CP 17480)
17006851C IES Illa de Rodes (1)
Adreça: ctra. de les Arenes, s/n (CP 17480)

Zona de desplaçament: 170797 Girona

Municipi: 170070000 Amer
Centres:
17004578C IES Castell d’Estela
Adreça: pujada de l’Estació, 4 (CP 17170)

Municipi: 170080000 Anglès
Centres:
17004487C IES RAFAel de Campalans (1)
Adreça: pl. del Remei, s/n (CP 17160)

Municipi: 170150000 Banyoles
Centres:
17000330C IES Josep Brugulat
Adreça: ctra. de Figueroles, s/n (CP 17820)
17000305C IES Pere Alsius i Torrent
Adreça: c. Sardana, 17 (CP 17820)
17006666C IES Pla de l’Estany (1)
Adreça: c. Josep Ponsatí, 33 (CP 17820)

Municipi: 170440000 Cassà de la Selva
Centres:
17005650C IES de Cassà de la Selva (2)
Adreça: c. Josep Pla, s/n (CP 17244)

Municipi: 170490000 Celrà
Centres:
17006708C IES de Celrà (1)
Adreça: c. Països Catalans, s/n (CP 17460)

Municipi: 170790000 Girona
Centres:
17005042C IES Carles Rahola i Llorens
Adreça: pg. de Sant Joan Bosco, 1 (CP
17007)
17001759C IES Escola d’Hoteleria i Serveis
Sant Narcís (3)
Adreça: c. Josep Viader Moliner, 11 (CP
17001)
17001723C IES Jaume Vicens Vives (1)
Adreça: c. Ferràndiz i de Bellés, s/n (CP
17004)

17001735C IES Montilivi (3)
Adreça: av. Montilivi, 125 (CP 17003)
17004499C IES Narcís Xifra i Masmitjà (1)
Adreça: c. Àngel Marsà i Beca, 4 (CP 17007)
17006939C IES Santa Eugènia (1)
Adreça: c. Enric Marquès i Ribalta, 3 (CP
17006)
17004530C IES Santiago Sobrequés i Vidal
(1)
Adreça: c. Joan Reglà, 2-4 (CP 17003)

Municipi: 171550000 Salt
Centres:
17008407C SES de Salt
Adreça: c. de Miquel Martí i Pol, s/n (CP
17190)
17003203C IES Salvador Espriu (3)
Adreça: av. Folch i Torres, 4 (CP 17190)
17005388C IES Vallvera
Adreça: c. Dr.Ferran, s/n (CP 17190)

Zona de desplaçament: 171147 Olot

Municipi: 170390000 Camprodon
Centres:
17006681C SES Germans Vila-Riera (2)
Adreça: ctra. de Molló, s/n (CP 17867)

Municipi: 171140000 Olot
Centres:
17005893C IES Bosc de la Coma (2)
Adreça: c. Toledo, s/n (CP 17800)
17002399C IES La Garrotxa (1)
Adreça: ctra. de Riudaura, 110 (CP 17800)
17002387C IES Montsacopa (1)
Adreça: av. Joan de Cabirol, s/n (CP 17800)

Municipi: 171450000 Ribes de Freser
Centres:
17006794C SES Joan Triadú (2)
Adreça: pg. Àngel Guimerà, 2-3 (CP 17534)

Municipi: 171470000 Ripoll
Centres:
17005704C IES Abat Oliba (3)
Adreça: ctra. Barcelona, 57 (CP 17500)

Zona de desplaçament: 171177 Palafrugell

Municipi: 170220000 La Bisbal d’Empordà
Centres:
17007300C IES La Bisbal (2)
Adreça: c. Eusebi Díaz Costa, 16-38 (CP
17100)

Municipi: 170620000 L’Escala
Centres:
17005251C IES El Pedró (1)
Adreça: c. Mirador del Pedró, 1-3 (CP
17130)

Municipi: 171170000 Palafrugell
Centres:
17002557C IES Baix Empordà
Adreça: av. de les Corts Catalanes, s/n (CP
17200)
17002545C IES Frederic Martí i Carreras
Adreça: c. Frederic Martí Carreras, 13 (CP
17200)

Municipi: 171990000 Torroella de Montgrí
Centres:
17005923C IES Montgrí (1)
Adreça: c. Santa Caterina, s/n (CP 17257)

Zona de desplaçament: 171607 Sant Feliu
de Guíxols

Municipi: 170340000 Calonge
Centres:
17000706C IES Puig Cargol
Adreça: Pla de Calonge, s/n (CP 17251)

Municipi: 170480000 Castell-Platja d’Aro
Centres:
17006691C IES Ridaura (2)
Adreça: c. Amadeu Vives, 42 (CP 17249)

Municipi: 170890000 Llagostera
Centres:
17006757C IES de Llagostera (3)
Adreça: av. del Gironès, 51 (CP 17240)

Municipi: 171180000 Palamós
Centres:
17005352C IES de Palamós (1)
Adreça: c. Nàpols, 22 (CP 17230)

Municipi: 171600000 Sant Feliu de Guíxols
Centres:
17003318C IES de Sant Feliu de Guíxols (1)
Adreça: c. Canigó, 41 (CP 17220)
17003306C IES Sant Elm (1)
Adreça: c. Abat Sunyer, s/n (CP 17220)

Zona de desplaçament: 170087 Santa Co-
loma de Farners

Municipi: 170090000 ArbúcIES
Centres:
17006605C IES Montsoriu (1)
Adreça: av. Dr. Carulla, s/n (CP 17401)

Municipi: 170330000 Caldes de Malavella
Centres:
17008651C SES de Caldes de Malavella
Adreça: av. dels Països Catalans, s/n (CP
17455)

Municipi: 170830000 Hostalric
Centres:
17006733C IES Vescomtat de Cabrera (2)
Adreça: pl. Catalunya, 1 (CP 17850)

Municipi: 171640000 Sant Hilari Sacalm
Centres:
17004517C IES Anton Busquets i Punset (2)
Adreça: c. de Joan Serras, 21 (CP 17403)

Municipi: 171800000 Santa Coloma de
Farners
Centres:
17005376C IES de Santa Coloma de
Farners (1)
Adreça: av. Salvador Espriu, s/n (CP 17430)

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Zona de desplaçament: 250347 Artesa de
Segre

Municipi: 250340000 Artesa de Segre
Centres:
25005429C IES Els Planells (2)
Adreça: ctra. Montsonis, s/n (CP 25730)

Municipi: 251720000 Ponts
Centres:
25006574C IES de Ponts (1)
Adreça: c. Pompeu Fabra, 35 (CP 25740)
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Zona de desplaçament: 250407 Balaguer

Municipi: 250400000 Balaguer
Centres:
25005727C IES Almatà
Adreça: parc públic el Reial (CP 25600)

25000833C IES Ciutat de Balaguer (1)
Adreça: c. Urgell, 94 (CP 25600)

Municipi: 250470000 Bellcaire d’Urgell
Centres:
25007700C IES Ermengol IV (1)
Adreça: c. Enric Servet, s/n (CP 25337)

Zona de desplaçament: 251207 Lleida

Municipi: 250110000 Alcarràs
Centres:
25007153C IES d’Alcarràs (3)
Adreça: c. Metall, s/n (CP 25180)

Municipi: 250190000 Almacelles
Centres:
25006483C IES Canigó (1)
Adreça: c. Canigó, s/n (CP 25100)

Municipi: 250210000 Almenar
Centres:
25006227C IES d’Almenar (1)
Adreça: c. Espadós, 75 (CP 25126)

Municipi: 251200000 Lleida
Centres:
25002799C IES Caparrella (1)
Adreça: Partida Caparrella, 98 (CP 25192)
25006720C IES d’Hoteleria i Turisme (2)
Adreça: Partida Caparrella, s/n (CP 25192)
25005442C IES Escola del Treball (1)
Adreça: c. Pi i Margall, 49 (CP 25004)
25002726C IES Guindàvols (1)
Adreça: c. Eugeni d’Ors, s/n (CP 25196)
25002787C IES Joan Oró (1)
Adreça: ctra. de Saragossa km. 464,2 (CP
25194)
25006495C IES Josep Lladonosa (1)
Adreça: c. Jeroni Pujades, 16 (CP 25005)
25006513C IES Manuel de Montsuar
Adreça: Partida de Montcada, 22 (CP
25196)
25007189C IES Maria RúbIES (3)
Adreça: c. Boqué/av. Pla d’Urgell, s/n (CP
25001)
25002696C IES Marius Torres
Adreça: c. Narcís Monturiol, 2 (CP 25002)
25006771C IES Ronda (3)
Adreça: c. Henri Dunant, 3 (CP 25003)
25002684C IES Samuel Gili i Gaya (1)
Adreça: c. Ton Sirera, s/n (CP 25002)
25006732C IES Torrevicens (1)
Adreça: av. Torre Vicens, 3 (CP 25005)

Zona de desplaçament: 251377 Mollerussa

Municipi: 250580000 Les Borges Blanques
Centres:
25006525C IES Josep Vallverdú (1)
Adreça: c. Dr. Josep Trueta, s/n (CP 25400)

Municipi: 251370000 Mollerussa
Centres:
25007517C IES La Serra (1)
Adreça: ctra. Torregrossa, km 1,9 (CP
25230)
25003202C IES Mollerussa
Adreça: ctra. Torregrossa km 1,9 (CP 25230)

25005582C IES Terres de Ponent
Adreça: ctra. de Torregrossa, s/n (CP 25230)

Zona de desplaçament: 251737 El Pont de
Suert

Municipi: 251730000 El Pont de Suert
Centres:
25006240C IES El Pont de Suert
Adreça: Barri Aragó, s/n (CP 25520)

Zona de desplaçament: 252047 Seròs

Municipi: 251010000 La Granadella
Centres:
25007499C IES l’Olivera
Adreça: pl. Escoles, 3 (CP 25177)

Municipi: 252040000 Seròs
Centres:
25007529C IES Seròs (3)
Adreça: pl. de les Escoles, s/n (CP 25183)

Zona de desplaçament: 252037 La Seu
d’Urgell

Municipi: 171410000 Puigcerdà
Centres:
17005741C IES Pere Borrell (1)
Adreça: c. Escoles PIES, 46 (CP 17520)

Municipi: 252030000 La Seu d’Urgell
Centres:
25004188C IES Joan Brudieu (1)
Adreça: c. Dr. Iglesias Navarri, 27 (CP
25700)

Zona de desplaçament: 252077 Solsona

Municipi: 251490000 Oliana
Centres:
25006471C IES Aubenç (1)
Adreça: c. Germà Frederic, s/n (CP 25790)

Municipi: 251930000 Sant Llorenç de
Morunys
Centres:
25008248C SES de Sant Llorenç de Mo-
runys
Adreça: c. de la Creueta, s/n (CP 25282)

Municipi: 252070000 Solsona
Centres:
25005454C IES Francesc Ribalta
Adreça: c. Francesc (CP 25280)

Zona de desplaçament: 252097 Sort

Municipi: 250860000 Esterri d’Àneu
Centres:
25007025C SES Morelló (1)
Adreça: pl. la Closa, 7 (CP 25580)

Municipi: 252090000 Sort
Centres:
25006291C IES Hug Roger III (1)
Adreça: c. Joaquim Sostres, s/n (CP 25560)

Zona de desplaçament: 252177 Tàrrega

Municipi: 250030000 Agramunt
Centres:
25005260C IES Ribera del Sió (1)
Adreça: c. Petronel·la, 1 (CP 25310)

Municipi: 250500000 Bellpuig
Centres:
25006598C IES Lo Pla d’Urgell (1)
Adreça: av. d’Urgell, 26 (CP 25250)

Municipi: 250720000 Cervera
Centres:
25001311C IES Antoni Torroja (1)
Adreça: pl. Universitat, s/n (CP 25200)
25005685C IES La Segarra
Adreça: c. President Macià, s/n (CP 25200)

Municipi: 251100000 Guissona
Centres:
25007505C IES de Guissona (2)
Adreça: c. Castanyers, 13 (CP 25210)

Municipi: 252170000 Tàrrega
Centres:
25006781C IES Alfons Costafreda
Adreça: ctra. de Tarragona, s/n (CP 25300)
25004498C IES Manuel de Pedrolo
Adreça: av. Tarragona, 2 (CP 25300)

Zona de desplaçament: 252347 Tremp

Municipi: 251710000 La Pobla de Segur
Centres:
25008352C IES de La Pobla de Segur (1)
Adreça: av. Catalunya, 22 (CP 25500)

Municipi: 252340000 Tremp
Centres:
25006288C IES de Tremp
Adreça: c. Bisbe Iglesias, 5 (CP 25620)

Zona de desplaçament: 252437 Vielha e Mi-
jaran

Municipi: 251210000 Les
Centres:
25006148C IES d’Ostalaria de Les-Val
d’Aran (2)
Adreça: c. dels Banys, s/n (CP 25540)

Municipi: 252430000 Vielha e Mijaran
Centres:
25006239C IES d’Aran
Adreça: Ctra. de Betren, s/n (CP 25530)

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Zona de desplaçament: 430387 Cambrils

Municipi: 430380000 Cambrils
Centres:
43006654C IES Cambrils (1)
Adreça: pl. Ajuntament, 7 (CP 43850)
43010335C IES Cambrils II
Adreça: Vial del Cadet, s/n (CP 43850)
43007038C IES Escola d’Hoteleria i Turis-
me (1)
Adreça: c. Estel (pg. Marítim) (CP 43850)
43000779C IES Ramon Berenguer IV (1)
Adreça: c. Bertran de Cambrils, s/n (CP
43850)

Municipi: 439050000 Salou
Centres:
43007543C IES Jaume I (1)
Adreça: c. Advocat Gallego, s/n (CP 43840)

Municipi: 431620000 Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant
Centres:
43007208C IES Berenguer d’Entença (1)
Adreça: c. Ramon Berenguer IV, 7 (CP
43890)
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Municipi: 431710000 Vila-seca
Centres:
43005972C IES Ramon Barbat i Miracle (1)
Adreça: av. de l’Alcalde Pere Molas, s/n (CP
43480)

43008523C IES Vila-seca (1)
Adreça: av. de l’Alcalde Pere Molas, s/n (CP
43480)

Zona de desplaçament: 431237 Reus

Municipi: 430310000 Les Borges del Camp
Centres:
43010578C IES Baix Camp Nord
Adreça: c. de Baltasar de Toda i de Tàpies,
s/n (CP 43350)

Municipi: 430490000 Cornudella de Mont-
sant
Centres:
43008699C SES Montsant (1)
Adreça: c. Comte de Rius, s/n (CP 43360)

Municipi: 430920000 Mont-roig del Camp
Centres:
43008638C IES Antoni Ballester (1)
Adreça: Camí de les Arenes, 5 (CP 43300)

Municipi: 431230000 Reus
Centres:
43002594C IES Baix Camp (1)
Adreça: c. Jacint Barrau, 1 (CP 43201)
43007385C IES d’Horticultura i Jardineria
(1)
Adreça: Autovia de Bellisens, s/n (CP 43204)
43006678C IES Gabriel Ferrater i Soler (1)
Adreça: ctra. de Montblanc, 5-9 (CP 43206)
43002570C IES Gaudí (1)
Adreça: ctra. d’Osca, 1 (Barri Gaudí) (CP
43202)

43008444C IES Josep Tapiró (1)
Adreça: c. Astorga, 37-39 (CP 43205)
43007166C IES Lluís Domènech i Montaner
(1)
Adreça: c. Maspujol, 21-23 (CP 43206)
43002582C IES Salvador Vilaseca (1)
Adreça: c. Misericòrdia, 12 bis (CP 43205)

Municipi: 431290000 Riudoms
Centres:
43007658C IES Joan Guinjoan i Gispert (1)
Adreça: c. Baltasar de Todà i de Tàpies, s/n
(CP 43330)

Municipi: 431450000 La Selva del Camp
Centres:
43008511C SES Joan Puig i Ferreter (1)
Adreça: c. Abel Ferrater, s/n (CP 43470)

Zona de desplaçament: 431487 Tarragona

Municipi: 430470000 Constantí
Centres:
43007646C IES de Constantí (CAEP) (1)
Adreça: c. Onze de Setembre, s/n (CP
43120)

Municipi: 430950000 El Morell
Centres:
43008407C IES El Morell (1)
Adreça: c. César Martinell, 1 (CP 43760)

Municipi: 431480000 Tarragona
Centres:
43003641C IES Antoni de Martí i Franquès
(1)
Adreça: c. Enric d’Ossó, 3 (CP 43005)
43009722C IES Cal·lípolis (1)
Adreça: Autovia de Salou, s/n (CP 43006)
43006125C IES Campclar (1)
Adreça: c. Riu Segre, 66 (CP 43006)

43008481C IES Collblanc (2)
Adreça: c. Carrasco i Formiguera, 12 (CP
43110)
43003653C IES Comte de Rius (1)
Adreça: ctra. de Valls, s/n (Zona Educacio-
nal) (CP 43007)
43005704C IES Francesc Vidal i Barraquer
(1)
Adreça: av. Lluís Companys, 1 (CP 43005)
43006630C IES Pere Martell (2)
Adreça: Autovia de Salou, s/n (CP 43006)
43003732C IES Pons d’Icart (1)
Adreça: c. Assalt, 4 (CP 43003)

43008432C IES Sant Pere i Sant Pau (1)
Adreça: c. de l’Institut, s/n (CP 43007)

43008501C SES Sant Salvador (1)
Adreça: av. de Sant Salvador, 13 (CP 43130)

43008390C IES Torreforta (1)
Adreça: c. Móra d’Ebre, s/n (CP 43006)

Zona de desplaçament: 431617 Valls

Municipi: 430050000 Alcover
Centres:
43009497C SES Fonts del Glorieta (1)
Adreça: av. de Martí i Pol, 2 (CP 43460)

Municipi: 430540000 L’Espluga de Francolí
Centres:
43006617C IES Joan Amigó i Callau (2)
Adreça: av. Països Catalans, 4 (CP 43440)

Municipi: 430860000 Montblanc
Centres:
43009187C IES Martí l’Humà (1)
Adreça: av. Dr. Folch, s/n (CP 43400)

Municipi: 431390000 Santa Coloma de
Queralt
Centres:
43006708C IES Joan Segura i Valls (2)
Adreça: c. Progrès, 7 (CP 43420)

Municipi: 431610000 Valls
Centres:
43004611C IES Jaume Huguet (1)
Adreça: c. Creu de Cames, s/n (CP 43800)

43004608C IES Narcís Oller (1)
Adreça: c. Francesc Gumà Ferran, 1 (CP
43800)

Zona de desplaçament: 431637 El Vendrell

Municipi: 430160000 L’Arboç
Centres:
43007580C IES de L’Arboç (1)
Adreça: c. Pompeu Fabra, s/n (CP 43720)

Municipi: 430280000 La Bisbal del Penedès
Centres:
43010414C IES Baix Penedès Nord
Adreça: av. de la Diputació, s/n (CP 43717)

Municipi: 430370000 Calafell
Centres:
43007257C IES Camí de Mar (1)
Adreça: c. Jaume Pallarès, s/n (CP 43820)

Municipi: 430510000 Cunit
Centres:
43009850C SES Ernest Lluch i Martí (2)
Adreça: c. Conca de Barberà, 10 (CP 43881)

Municipi: 431530000 Torredembarra
Centres:
43007661C IES Ramon de la Torre (1)
Adreça: c. Camí del Moro, 28-40 (CP 43830)
43006952C IES Torredembarra (1)
Adreça: av. de Sant Jordi, 62-64 (CP 43830)

Municipi: 431630000 El Vendrell
Centres:
43004803C IES Andreu Nin (1)
Adreça: av. Salvador Palau Rabassó, 18 (CP
43700)
43004797C IES Baix Penedès (1)
Adreça: av. Salvador Palau Rabassó, 1 (CP
43700)
43010189C IES del Vendrell
Adreça: c. Isidre Nonell, s/n (Urb. Oasis) (CP
43700)

SERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE
L’EBRE

Zona de desplaçament: 430047 Alcanar

Municipi: 430040000 Alcanar
Centres:
43007087C IES Sòl de Riu (1)
Adreça: c. Joan Maragall, s/n (CP 43530)

Municipi: 430440000 La Sénia
Centres:
43006681C IES de La Sénia (1)
Adreça: c. Domenges, s/n (CP 43560)

Municipi: 431560000 Ulldecona
Centres:
43006496C IES Manuel Sales i Ferré (1)
Adreça: av. de les Escoles, 6 (CP 43550)

Zona de desplaçament: 430147 Amposta

Municipi: 430140000 Amposta
Centres:
43006101C IES Montsià (1)
Adreça: c. Madrid, 35-49 (CP 43870)
43000329C IES Ramon Berenguer IV (1)
Adreça: av. Mestre J. Su|er, 1-37 (CP 43870)

Municipi: 431360000 Sant Carles de la
Ràpita
Centres:
43007221C IES Els Alfacs (1)
Adreça: c. Dr. Torné, s/n (CP 43540)

Municipi: 431380000 Santa Bàrbara
Centres:
43008456C IES Les Planes (1)
Adreça: pl. Catalunya, 1 (CP 43570)

Zona de desplaçament: 430937 Móra
d’Ebre

Municipi: 430550000 Falset
Centres:
43006691C IES Priorat (1)
Adreça: ctra. de Porrera, s/n (CP 43730)
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Municipi: 430600000 Flix
Centres:
43007233C IES de Flix (1)
Adreça: c. Salvador Espriu, 1 (CP 43750)

Municipi: 430640000 Gandesa
Centres:
43006642C IES Terra Alta (1)
Adreça: ctra. de Vilalba, 30 (CP 43780)

Municipi: 430930000 Móra d’Ebre
Centres:
43007129C IES Julio Antonio (1)
Adreça: c. Comarques Catalanes, 103 (CP
43740)

Zona de desplaçament: 431557 Tortosa

Municipi: 430130000 L’Ametlla de Mar
Centres:
43006976C IES Mare de Déu de la Cande-
lera (1)
Adreça: av. l’Ensenyament, s/n (CP 43860)

Municipi: 439030000 Camarles
Centres:
43008419C IES Camarles (1)
Adreça: c. de la Granadella, s/n (CP 43894)

Municipi: 439010000 Deltebre
Centres:
43006964C IES de Deltebre (1)
Adreça: av. de Catalunya, s/n (CP 43580)

Municipi: 431040000 El Perelló
Centres:
43007211C IES Blanca d’Anjou (2)
Adreça: Pla de la Fira, s/n (CP 43519)

Municipi: 431330000 Roquetes
Centres:
43008420C IES Roquetes (1)
Adreça: c. Anselm Clavé, 8 (CP 43520)

Municipi: 431550000 Tortosa
Centres:
43004441C IES de l’Ebre (1)
Adreça: av. Colom, 34-42 (CP 43500)
43004438C IES Joaquin Bau (1)
Adreça: av. Estadi, 14 (CP 43500)

ANNEX 4

Comarques
01 Alt Camp
02 Alt Empordà
03 Alt Penedès
04 Alt Urgell
05 Alta Ribagorça
06 Anoia
07 Bages
08 Baix Camp
09 Baix Ebre
10 Baix Empordà
11 Baix Llobregat
12 Baix Penedès
13 Barcelonès
14 Berguedà
15 Cerdanya
16 Conca de Barberà
17 Garraf
18 Garrigues
19 Garrotxa
20 Gironès
21 Maresme

22 Montsià
23 Noguera
24 Osona
25 Pallars Jussà
26 Pallars Sobirà
27 Pla d’Urgell
28 Pla de l’Estany
29 Priorat
30 Ribera d’Ebre
31 Ripollès
32 Segarra
33 Segrià
34 Selva
35 Solsonès
36 Tarragonès
37 Terra Alta
38 Urgell
39 Val d’Aran
40 Vallès Occidental
41 Vallès Oriental

ANNEX 5

(1) centre amb rampes i ascensors
(2) centre només amb rampes
(3) centre només amb ascensors

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I
(CIUTAT)

Zona de desplaçament: 080197 Barcelona

Municipi: 080190000 Barcelona
Centres:
08061725C EOI Barcelona III (3)
Adreça: c. Copèrnic, 84 (CP 08006)

08062195C EOI Barcelona IV (1)
Adreça: c. Empordà, s/n (CP 08020)

08062201C EOI Barcelona V (1)
Adreça: c. Enric Bargés, 9-13 (CP 08014)

08044511C EOI Barcelona-Vall d’Hebron
Adreça: av. del Jordà, 18 (CP 08035)

08038570C EOI de Barcelona (3)
Adreça: av. de les Drassanes, s/n (CP
08001)

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II
(COMARQUES)

Zona de desplaçament: 080157 Badalona

Municipi: 080150000 Badalona
Centres:
08053029C EOI Badalona
Adreça: av. Marquès de Montroig, 237 (CP
08918)

Municipi: 082450000 Santa Coloma de Gra-
menet
Centres:
08053443C EOI Santa Coloma (2)
Adreça: c. Víctor Hugo, 54 (CP 08924)

Zona de desplaçament: 080227 Berga

Municipi: 080220000 Berga
Centres:
08065664C EOI del Berguedà
Adreça: Camí del Pedret, 2 (CP 08600)

Zona de desplaçament: 080967 Granollers

Municipi: 080960000 Granollers
Centres:
08062213C EOI Vallès Oriental (2)
Adreça: c. Roger de Flor, s/n (CP 08401)

Zona de desplaçament: 081017 L’Hospitalet
de Llobregat

Munic ip i :  081010000 L’Hospi ta let  de
Llobregat
Centres:
08044582C EOI de L’Hospitalet de LLo-
bregat (1)
Adreça: c. Oriental, 21 (Can Serra) (CP
08906)

Zona de desplaçament: 081137 Manresa

Municipi: 081130000 Manresa
Centres:
08059551C EOI de Manresa (2)
Adreça: Barriada Cots, s/n (CP 08243)

Zona de desplaçament: 081217 Mataró

Municipi: 081210000 Mataró
Centres:
08052931C EOI del Maresme (1)
Adreça: c. Onofre Arnau, 32 (CP 08301)

Zona de desplaçament: 081247 Mollet del
Vallès

Municipi: 081240000 Mollet del Vallès
Centres:
08066851C EOI de Mollet del Vallès
Adreça: rbla. Pompeu Fabra, 1 (CP 08100)

Zona de desplaçament: 082987 Vic

Municipi: 082980000 Vic
Centres:
08062183C EOI Osona (1)
Adreça: c. Pla de Balenyà, 30-32 (CP 08500)

Zona de desplaçament: 083077 Vilanova i
la Geltrú

Municipi: 083050000 Vilafranca del Penedès
Centres:
08065652C EOI de l’Alt Penedès
Adreça: c. Torrelles de Foix, s/n (CP 08720)

Municipi: 083070000 Vilanova i la Geltrú
Centres:
08062225C EOI Garraf
Adreça: ctra. Vilafranca, s/n (CP 08800)

SERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT-
ANOIA

Zona de desplaçament: 080737 Cornellà de
Llobregat

Municipi: 080770000 Esplugues de Llo-
bregat
Centres:
08054344C EOI Esplugues (3)
Adreça: c. de Laureà Miró, 63 (Parc Can Vi-
dalet) (CP 08950)

Zona de desplaçament: 081027 Igualada

Municipi: 081020000 Igualada
Centres:
08062171C EOI d’Igualada (2)
Adreça: av. Barcelona, 105 (CP 08700)

Zona de desplaçament: 081147 Martorell

Municipi: 081140000 Martorell
Centres:
08062158C EOI de Martorell
Adreça: c. Francesc Santacana, 13 (CP
08760)
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Zona de desplaçament: 083017 Viladecans

Municipi: 081690000 El Prat de Llobregat
Centres:
08060538C EOI del Prat (1)
Adreça: c. Lo Gaiter de Llobregat, 140-144
(CP 08820)

Municipi: 083010000 Viladecans
Centres:
08066887C EOI de Viladecans
Adreça: pg. de la Marina, s/n (Ed. Cúbic)
(CP 08840)

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS
OCCIDENTAL

Zona de desplaçament: 081847 Rubí

Municipi: 082050000 Sant Cugat del Vallès
Centres:
08062161C EOI de Sant Cugat del Vallès
Adreça: av. Ragull, 39 (CP 08172)

Zona de desplaçament: 081877 Sabadell

Municipi: 081870000 Sabadell
Centres:
08044636C EOI de Sabadell (3)
Adreça: c. Pelai Briz, s/n (CP 08202)

Zona de desplaçament: 082797 Terrassa

Municipi: 082790000 Terrassa
Centres:
08053194C EOI de Terrassa (3)
Adreça: c. Vic, 3 (CP 08223)

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Zona de desplaçament: 170237 Blanes

Municipi: 170230000 Blanes
Centres:
17008122C EOI de Blanes
Adreça: c. Jaume Arcelós, 7 (CP 17300)

Zona de desplaçament: 170667 Figueres

Municipi: 170660000 Figueres
Centres:
17008134C EOI de Figueres
Adreça: c. Nou, 53 (CP 17600)

Zona de desplaçament: 170797 Girona

Municipi: 170150000 Banyoles
Centres:
17008821C EOI de Banyoles
Adreça: c. d’Alfons XII, 155, 2n pis (CP
17820)

Municipi: 170790000 Girona
Centres:
17004852C EOI de Girona (1)
Adreça: c. Josep Viader i Moliner, 16 (CP
17001)

Zona de desplaçament: 171147 Olot

Municipi: 171140000 Olot
Centres:
17007981C EOI d’Olot
Adreça: av. Sant Joan de les Abadesses, 20-
22 (CP 17800)

Municipi: 171470000 Ripoll
Centres:
17008833C EOI de Ripoll
Adreça: ctra. de Barcelona, 57 (CP 17500)

Zona de desplaçament: 171607 Sant Feliu
de Guíxols

Municipi: 171600000 Sant Feliu de Guíxols
Centres:
17008110C EOI de Sant Feliu de Guíxols
Adreça: c. del Canigó, 41 (CP 17220)

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Zona de desplaçament: 251207 Lleida

Municipi: 251200000 Lleida
Centres:
25006252C EOI de Lleida (1)
Adreça: c. Corregidor Escofet, 53 (CP
25005)

Zona de desplaçament: 252037 La Seu
d’Urgell

Municipi: 252030000 La Seu d’Urgell
Centres:
25008558C EOI de La Seu d’Urgell
Adreça: c. Dr. Bisbe Iglesias Navarri, 27 (CP
25700)

Zona de desplaçament: 252177 Tàrrega

Municipi: 252170000 Tàrrega
Centres:
25008546C EOI de Tàrrega
Adreça: c. Comabruna, 9 (edifici el Carmel)
(CP 25300)

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Zona de desplaçament: 431237 Reus

Municipi: 431230000 Reus
Centres:
43009710C EOI de Reus
Adreça: pg. de la Boca de la Mina, 35 (Ap.
C 1050) (CP 43206)

Zona de desplaçament: 431487 Tarragona

Municipi: 431480000 Tarragona
Centres:
43006940C EOI de Tarragona (3)
Adreça: rbla. Nova, 105 (CP 43001)

Zona de desplaçament: 431617 Valls

Municipi: 431610000 Valls
Centres:
43010670C EOI de Valls
Adreça: pl. del Blat, s/n (CP 43800)

Zona de desplaçament: 431637 El Vendrell

Municipi: 431630000 El Vendrell
Centres:
43010037C EOI del Vendrell (1)
Adreça: av. Salvador Palau Rabassó, 1 (CP
43700)

SERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE
L’EBRE

Zona de desplaçament: 430147 Amposta

Municipi: 430140000 Amposta
Centres:
43010669C EOI d’Amposta
Adreça: av. Mestre J. Suñer, 1-37 (CP
43870)

Zona de desplaçament: 430937 Móra
d’Ebre

Municipi: 430930000 Móra d’Ebre
Centres:
43010980C EOI Ribera d’Ebre
Adreça: c. de les Comarques Catalanes, 103
(CP 43740)

Zona de desplaçament: 431557 Tortosa

Municipi: 431550000 Tortosa
Centres:
43009862C EOI de Tortosa
Adreça: c. Sant Domènec, 14 (CP 43500)

ANNEX 6

(1) centre amb rampes i ascensors
(2) centre només amb rampes
(3) centre només amb ascensors

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I
(CIUTAT)

Zona de desplaçament: 080197 Barcelona

Municipi: 080190000 Barcelona
Centres:
08044156C EASD Deià
Adreça: c. Deià, 28-38 (CP 08016)

08013329C EASD Llotja (3)
Adreça: c. Ciutat de Balaguer, 17 (CP
08022)

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II
(COMARQUES)

Zona de desplaçament: 080157 Badalona

Municipi: 080150000 Badalona
Centres:
08001480C EASD Pau Gargallo (1)
Adreça: parc Serentill, s/n (CP 08915)

Zona de desplaçament: 081017 L’Hospitalet
de Llobregat

Munic ip i :  081010000 L’Hospi ta let  de
Llobregat
Centres:
08044077C EASD Josep Serra i Abella (1)
Adreça: c. Jerusalem, 2B (CP 08902)

Zona de desplaçament: 082987 Vic

Municipi: 082980000 Vic
Centres:
08035003C EASD de Vic (1)
Adreça: rbla. Sant Domènec, 24 (CP 08500)

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Zona de desplaçament: 171147 Olot

Municipi: 171140000 Olot
Centres:
17005340C EASD d’Olot
Adreça: c. Pare Antoni Soler, 1-3 (CP 17800)

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Zona de desplaçament: 252177 Tàrrega

Municipi: 252170000 Tàrrega
Centres:
25004528C EASD Ondara (1)
Adreça: pl. Centenari, s/n (CP 25300)
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ANNEX 7

(1) centre amb rampes i ascensors
(2) centre només amb rampes
(3) centre només amb ascensors

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I
(CIUTAT)

Zona de desplaçament: Barcelona

Municipi: Barcelona
Centres:
08061907C AFA Barceloneta
Adreça: pg. Joan Salvat Papasseit, s/n (CP
08003)

08055002C CFA Barri Gòtic
Adreça: c. Rull, 4-6, baixos (CP 08002)

08061932C AFA Bon Pastor
Adreça: c. Mollerussa, s/n (CP 08030)

08055063C CFA Canyelles
Adreça: rda. Guineueta Vella, 22, baixos (CP
08033)

08062109C AFA Ciutat Meridiana
Adreça: c. Perafita, 1-3 (CP 08033)

08062353C AFA Consell de Cent
Adreça: pg. de l’Exposició, 10 (CP 08004)

08062249C CFA El Carmel
Adreça: c. Farnés, 54 (CP 08032)

08060228C AFA El Clot
Adreça: c. Bilbao, 214/c. Concili de Trento
(CP 08018)

08044120C CFA Freire
Adreça: c. Marin, 55/Via Favència, 254 (CP
08031)

08062146C AFA La Verneda-Sant Martí
Adreça: c. Selva de Mar, 215, 5è (CP 08020)

08061968C AFA Les Corts
Adreça: c. Masferrer, 33-35 (CP 08028)

08061944C AFA Madrid
Adreça: c. Aneto, 15 (CP 08031)

08055683C CFA Manuel Sacristán
Adreça: Via Laietana, 16, baixos (CP 08003)

08061701C CFA Maria RubIES
Adreça: Via Laietana, 18, 8a (CP 08003)

08062262C AFA Martinet de Nit
Adreça: rbla. Prim, 87-89 (CP 08019)

08061683C CFA Palau de Mar
Adreça: c. Calàbria, 169, baixos (CP 08015)

08060231C AFA Pegaso
Adreça: c. Segadors, 2, 2n (CP 08030)

08062331C AFA Pere Calders
Adreça: c. Calàbria, 25 (CP 08015)

08061956C AFA Prosperitat
Adreça: c. Baltasar Gracián, 24-26 (CP
08016)

08061919C AFA Rius i Taulet
Adreça: pl. Lesseps, 19 (CP 08023)

08062365C AFA Sant Raimon de Penyafort
Adreça: pg. de la Zona Franca, 56 (CP
08038)

08060411C CFA Sants-Sant Raimon de
Penyafort
Adreça: pg. Zona Franca, 56, 2n (CP 08038)

08062250C AFA Torrent d’en Melis
Adreça: av. Mare de Déu de Montserrat, 78
(CP 08024)

08057667C CFA Trinitat Vella
Adreça: c. de la Madriguera, 38-42 (CP
08033)

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II
(COMARQUES)

Zona de desplaçament: Badalona

Municipi: Badalona
Centres:
08060204C AFA Gran Sol
Adreça: c. Berlín, s/n (CP 08913)

08061580C AFA Lloreda-la Pau
Adreça: c. Figueres, 2 A (CP 08917)

08060216C AFA Morera Pomar
Adreça: c. Ferrer i Bassa, 11-25 (CP 08915)

08055403C CFA Sant Roc
Adreça: av. Maresme, 182 (CP 08913)

Municipi: Sant Adrià de Besòs
Centres:
08060125C CFA Manuel Fernández
Adreça: Frederica Montseny, 1 (CP 08930)

08062134C AFA Pla de Besòs
Adreça: c. Pi i Gibert, s/n, 1a planta (CP
08930)

Municipi: Santa Coloma de Gramenet
Centres:
08060289C CFA Fondo
Adreça: c. Irlanda, 39 (CP 08921)

08060290C CFA Singuerlín
Adreça: c. Almogàvers, 28 (CP 08924)

Zona de desplaçament: Berga

Municipi: Berga
Centres:
08061971C AFA Berga
Adreça: pg. de la Pau, 45, ent. 1a (CP
08600)

Zona de desplaçament: Granollers

Municipi: Canovelles
Centres:
08055041C CFA Canovelles
Adreça: pl. Pau Casals, s/n (CP 08420)

Municipi: Les Franqueses del Vallès
Centres:
08062468C AFA Bellavista
Adreça: c. Rosselló, s/n (CP 08520)

Municipi: Granollers
Centres:
08061221C CFA Vallès
Adreça: c. Puig de les Forques, 2-4 (CP
08400)

Zona de desplaçament: L’Hospitalet de Llo-
bregat

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat
Centres:
08057953C CFA Bellvitge
Adreça: c. Ermita, 40, 1a planta (CP 08907)

08057965C CFA Can Serra
Adreça: c. Andorra, 12-14 (CP 08906)

08057679C CFA El Gornal
Adreça: rbla. Carmen Amaya, s/n (CP
08902)

08062006C AFA La Florida
Adreça: pl. Llibertat, 5, baixos (CP 08905)

08062110C AFA Sanfeliu
Adreça: c. Sanfeliu, 12-14 (CP 08906)

08062481C CFA Sant Josep
Adreça: c. Mare de Déu de la Mercè, 20 (CP
08901)

08062493C AFA Sant Ramon
Adreça: ptge. Amat, 5-7 (CP 08904)

08057874C CFA Santa Eulàlia
Adreça: c. Transversal, 2-4 (CP 08902)

Zona de desplaçament: Manresa

Municipi: Manresa
Centres:
08060113C CFA Jacint Carrió i Vilaseca
Adreça: pl. Cots, 5-7 (CP 08240)

Zona de desplaçament: Mataró

Municipi: Mataró
Centres:
08062511C AFA Alarona
Adreça: c. Lluís Companys, 13, baixos (CP
08302)

08060253C AFA Can Marfà
Adreça: c. Jordi Joan, 5 (CP 08301)

08042858C CFA Els Tarongers
Adreça: Mare de Déu de la Cisa, 80-92 (CP
08303)

Municipi: Premià de Mar
Centres:
08060265C AFA Premià de Mar
Adreça: c. Torres i Bages, 16 (CP 08330)

Zona de desplaçament: Mollet del Vallès

Municipi: La Llagosta
Centres:
08059044C CFA La Llagosta
Adreça: c. Nicolás Longarón, s/n (CP 08120)

Municipi: Mollet del Vallès
Centres:
08055385C CFA Mollet del Vallès
Adreça: c. Roger de Llúria, 47 (CP 08100)

Municipi: Montornès del Vallès
Centres:
08062523C AFA Marinada
Adreça: av. Llibertat, s/n (CP 08170)

Municipi: Parets del Vallès
Centres:
08062043C AFA Parets del Vallès
Adreça: c. Dr. Trueta, s/n (CP 08150)

Zona de desplaçament: Vic

Municipi: Manlleu
Centres:
08063621C AFA Martí i Pol
Adreça: c. Pintor Guàrdia, s/n (CP 08560)

Municipi: Torelló
Centres:
08063643C AFA La Cooperativa
Adreça: c. Enric Prat de la Riba, 17 (CP
08570)

Municipi: Vic
Centres:
08060095C CFA Miquel Martí i Pol
Adreça: Parc Balmes, s/n, Hotel d’Entitats
(CP 08500)
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Zona de desplaçament: Vilanova i la Geltrú

Municipi: Sant Pere de Ribes
Centres:
08061233C AFA Sant Pere de Ribes
Adreça: av. Catalunya, 5 (CP 08812)

Municipi: Sant Sadurní d’Anoia
Centres:
08062067C AFA Sant Sadurní d’Anoia
Adreça: camí de les Casetes, 5 (CP 08770)

Municipi: Vilafranca del Penedès
Centres:
08062092C CFA Vilafranca del Penedès
Adreça: av. de Tarragona, s/n (IES Eugeni
d’Ors) (CP 08720)

Municipi: Vilanova i la Geltrú
Centres:
08057163C CFA Teresa Ma|é
Adreça: c. Unió, 81-83 baixos (CP 08800)

SERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT-
ANOIA

Zona de desplaçament: Cornellà de Llo-
bregat

Municipi: Cornellà de Llobregat
Centres:
08061981C AFA Abat Oliba
Adreça: c. Sorral del Riu, s/n (CP 08940)

08042846C CFA Flora Tristán
Adreça: pl. Almogàvers, s/n (CP 08940)

Municipi: Esplugues de Llobregat
Centres:
08061993C AFA Eugeni d’Ors
Adreça: c. Cedres, 38 (CP 08950)

Municipi: Sant Boi de Llobregat
Centres:
08058209C CFA Lluís Castells
Adreça: c. Frederic Mistral, 2-4 (CP 08830)

Municipi: Sant Feliu de Llobregat
Centres:
08055439C CFA Mestre Esteve
Adreça: pl. Francesc Ferrer i Guàrdia, 1-3
(CP 08980)

Municipi: Sant Joan Despí
Centres:
08059731C CFA Arquitecte Jujol
Adreça: c. Timbaler del Bruc, 2 (CP 08970)

Municipi: Sant Just Desvern
Centres:
08062055C AFA Can Ginestar
Adreça: c. La Creu, 73 (CP 08960)

Zona de desplaçament: Igualada

Municipi: Igualada
Centres:
08062018C AFA Verge de Montserrat
Adreça: av. Montserrat, 38-40 (CP 08700)

Zona de desplaçament: Martorell

Municipi: Esparreguera
Centres:
08063618C AFA Esparreguera
Adreça: c. Hospital, 39, baixos (CP 08292)

Municipi: Martorell
Centres:
08062122C CFA Martorell
Adreça: c. Josep Tarradelles, 11, baixos (CP
08760)

Municipi: Olesa de Montserrat
Centres:
08062031C AFA Ntra. Sra. de Montserrat
Adreça: c. Anselm Clave, 191, 1r (CP 08640)

Zona de desplaçament: Sant Vicenç dels
Horts

Municipi: Molins de Rei
Centres:
08055695C CFA RAFAel Farré
Adreça: c. Canal de la Infanta, 23-25 (CP
08750)

Municipi: Sant Vicenç dels Horts
Centres:
08055440C CFA Garrosa
Adreça: ptg. Pau Vila, 7 (CP 08620)

Zona de desplaçament: Viladecans

Municipi: Castelldefels
Centres:
08055051C CFA Jacint Verdaguer
Adreça: c. Muralla, s/n, planta baixa (CP
08860)

Municipi: Gavà
Centres:
08062471C AFA Eramprunyà
Adreça: rbla. Vayreda, 68 (Patronat Munici-
pal) (CP 08850)

Municipi: El Prat de Llobregat
Centres:
08062559C AFA Sant Cosme
Adreça: c. Riu Llobregat, 94. Hotel d’Enti-
tats (CP 08820)

08056572C CFA Terra Baixa
Adreça: pl. Pirineus, 1 (CP 08820)

Municipi: Viladecans
Centres:
08060137C CFA Edèlia Hernández
Adreça: Bertran i Musitu, 31 (CP 08840)

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS
OCCIDENTAL

Zona de desplaçament: Cerdanyola del
Vallès

Municipi: Badia del Vallès
Centres:
08058210C AFA Badia del Vallès
Adreça: av. Costa Blava-edifici El Molí (CP
08214)

Municipi: Barberà del Vallès
Centres:
08056560C CFA Barberà
Adreça: c. Nemesi Valls, 35 (CP 08210)

Municipi: Cerdanyola del Vallès
Centres:
08056584C CFA L’Alzina de Cerdanyola
Adreça: c. Romaní, 5 (CP 08290)

Municipi: Montcada i Reixac
Centres:
08062021C CFA Montcada i Reixac
Adreça: Reixagó, 5 (CP 08110)

Municipi: Ripollet
Centres:
08055397C CFA Jaume Tuset
Adreça: rbla. Pinetons, 1 (CP 08291)

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda
Centres:
08061555C AFA Can Folguera
Adreça: camí de la Granja, s/n. Ap. correus
210 (CP 08130)

Zona de desplaçament: Rubí

Municipi: Rubí
Centres:
08060277C AFA Pau Casals
Adreça: c. Terrassa, 11-13 (CP 08191)

Municipi: Sant Cugat del Vallès
Centres:
08055713C CFA Sant Cugat del Vallès
Adreça: c. Castellví, s/n. Casa de Cultura
(CP 08190)

Zona de desplaçament: Sabadell

Municipi: Sabadell
Centres:
08057011C CFA Can Rull
Adreça: c. Gustavo Adolfo Bécquer, 24 (CP
08206)

08056997C CFA La Concòrdia
Adreça: c. Solidaritat, 21 (CP 08206)

08057001C CFA La Creu de Barberà
Adreça: c. Carders, 24 (CP 08204)

08063631C AFA Sabadell
Adreça: av. de Barberà, 175, 1r (CP 08203)

08055075C CFA Torre Romeu
Adreça: c. Anoia, 18, 1a planta (CP 08202)

Zona de desplaçament: Terrassa

Municipi: Terrassa
Centres:
08059691C CFA Anna Murià
Adreça: c. Terque, 76 (CP 08225)

08062080C CFA Ègara
Adreça: pl. Immaculada, 4 (CP 08224)

08062079C CFA Ramon Llull
Adreça: c. Atenes, 59 (CP 08224)

08059706C CFA Salvador Espriu
Adreça: c. Vic, 3 (CP 08225)

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Zona de desplaçament: Blanes

Municipi: Blanes
Centres:
17007129C CFA Es Piteus
Adreça: c. les Alberes, 7 (CP 17300)

Municipi: Lloret de Mar
Centres:
17007014C AFA Lloret de Mar
Adreça: Felicià Serra i Mont, 13 (CP 17310)
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Zona de desplaçament: Figueres

Municipi: Figueres
Centres:
17007178C CFA Maria Verdaguer
Adreça: c. Avinyonet, 38 (CP 17600)

Zona de desplaçament: Girona

Municipi: Banyoles
Centres:
17008365C AFA Pla de l’Estany
Adreça: pg. de la Indústria, 19 (CP 17820)

Municipi: Girona
Centres:
17007181C CFA Girona
Adreça: Travessia de la Creu, 1-3 (CP
17002)

Municipi: Salt
Centres:
17005339C CFA Les Bernardes
Adreça: c. Sant Dionís, 42 (CP 17190)

Zona de desplaçament: Olot

Municipi: Olot
Centres:
17007671C CFA La Garrotxa
Adreça: Av. de l’Estació, 13 (CP 17800)

Municipi: Ripoll
Centres:
17008377C AFA Ripollès
Adreça: c. Progrés, 22 (CP 17500)

Zona de desplaçament: Palafrugell

Municipi: Palafrugell
Centres:
17008146C CFA Palafrugell
Adreça: av. Josep Pla, s/n (CP 17200)

Zona de desplaçament: Sant Fel iu de
Guíxols

Municipi: Sant Feliu de Guíxols
Centres:
17007658C CFA Sant Feliu de Guíxols
Adreça: pl. Salvador Espriu (C.cívic Vilatar-
gues) (CP 17220)

Zona de desplaçament: Santa Coloma de
Farners

Municipi: Santa Coloma de Farners
Centres:
17008389C AFA La Selva
Adreça: p. Sant Sebastià, 91 (CP 17430)

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Zona de desplaçament: Balaguer

Municipi: Balaguer
Centres:
25008561C AFA Balaguer
Adreça: c. Àngel Guimerà, s/n (CP 25600)

Zona de desplaçament: Lleida

Municipi: Lleida
Centres:
25007611C CFA Joan Carles I
Adreça: c. de la Mercè, s/n (CP 25003)
25006410C CFA Segrià
Adreça: Santa Cecília, 1 (CP 25001)

Zona de desplaçament: Mollerussa

Municipi: Mollerussa
Centres:
25008625C AFA Mollerussa
Adreça: c. Arbeca, 34 (Edifici Escola de Mú-
sica) (CP 25230)

Zona de desplaçament: La Seu d’Urgell

Municipi: La Seu d’Urgell
Centres:
25008583C AFA La Seu d’Urgell
Adreça: av. Garriga i Massó, 22-24 (CP
25700)

Zona de desplaçament: Solsona

Municipi: Solsona
Centres:
25008753C CFA Solsonès
Adreça: c. Dominics, 14 (CP 25280)

Zona de desplaçament: Tàrrega

Municipi: Cervera
Centres:
25008571C AFA Cervera
Adreça: Manel Ibarra, 2 (Edifici Universitat)
(CP 25200)

Municipi: Tàrrega
Centres:
25008595C AFA Tàrrega
Adreça: c. Comabruna, 9 (CP 25300)

Zona de desplaçament: Vielha e Mijaran

Municipi: Vielha e Mijaran
Centres:
25008741C AFA Val d’Aran
Adreça: c. Sant Sebastián, 37 (CP 25539)

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Zona de desplaçament: Cambrils

Municipi: Vila-seca
Centres:
43010086C AFA Vilaseca
Adreça: c. Hospital, 1 (CP 43480)

Zona de desplaçament: Reus

Municipi: Reus
Centres:
43008857C CFA Mas Pellicer
Adreça: pl. Mas Pellicer, 34, bloc 55, bai-
xos (CP 43204)

Zona de desplaçament: Tarragona

Municipi: Tarragona
Centres:
43007051C CFA Josepa Massanés i Dalmau
Adreça: Fra Antoni Cardona i Grau, s/n (CP
43002)

43008729C CFA Tarragona
Adreça: Perllongació carrer B, Barri Riu Clar
(CP 43006)

Zona de desplaçament: Valls

Municipi: Montblanc
Centres:
43010323C AFA Montblanc
Adreça: Muralla de Sta. Tecla, 24 (CP 43400)

Municipi: Valls
Centres:
43010074C AFA Valls
Adreça: ctra. del Pla, 37-A (Casa Caritat) (CP
43800)

Zona de desplaçament: El Vendrell

Municipi: El Vendrell
Centres:
43010062C AFA El Vendrell
Adreça: c. General Prim, 14 Casal Cívic (CP
43700)

SERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE
L’EBRE

Zona de desplaçament: Amposta

Municipi: Amposta
Centres:
43008754C CFA Sebastià Joan Arbó
Adreça: c. Europa, 29 baixos (CP 43870)

Zona de desplaçament: Móra d’Ebre

Municipi: Móra d’Ebre
Centres:
43010311C AFA Ribera d’Ebre
Adreça: p. Sant Roc, s/n (CP 43740)

Zona de desplaçament: Tortosa

Municipi: Tortosa
Centres:
43009771C AFA Tortosa
Adreça: c. Estació, 43 (CP 43500)

ANNEX 8

Barem de mèrits aplicable als cossos d’ins-
pectors al servei de l’Administració educa-
tiva i d’inspectors d’educació

—1 Mèrits que estableix l’apartat 1 de l’an-
nex IV del Reial decret 2112/1998, de 2
d’octubre.

1.1 Antiguitat.
1.1.1 Per cada any de serveis efectius

prestats en situació de servei actiu com a
funcionari de carrera en el cos d’inspectors
al servei de l’Administració educativa o en
el cos d’inspectors d’educació, 2,00 punts.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,16 punts per mes com-
plet.
Documents justificatius: fotocòpia compul-
sada del títol administratiu amb les diligèn-
cies de presa de posSESsió i de cessament
com a funcionari de carrera, des del cos des
del qual es concursa i, si s’escau, amb els
serveis prestats en la funció inspectora
d’acord amb la disposició addicional 15 de
la Llei 30/1984, de 2 d’agost.

Als efectes de determinar l’antiguitat en
el cos d’inspectors al servei de l’Adminis-
tració educativa i en el cos d’inspectors
d’educació, es reconeixeran, respectiva-
ment, els serveis efectius prestats com a
funcionaris de carrera en el cos d’inspec-
tors de procedència i els prestats des de la
data d’accés com a docents a la funció ins-
pectora d’acord amb la disposició addicio-
nal 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de
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mesures per a la reforma de la funció públi-
ca.

1.1.2 Per cada any de serveis efectius
prestats en situació de servei actiu com a
funcionari de carrera en altres cossos o
escales docents, a què es refereix la LOE,
1,00 punt.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,083 punts per mes com-
plet.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol administratiu amb les dili-
gències de presa de posSESsió i de cessa-
ment, com a funcionari de carrera, des del
cos des del que es concursa i, si s’escau,
amb els serveis prestats en la funció ins-
pectora d’acord amb la disposició addicio-
nal 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost.

1.1.3 Per cada any de permanència inin-
terrompuda com a funcionari amb destina-
ció definitiva als mateixos serveis territori-
als, a la mateixa plantilla provincial o, si
s’escau, a les unitats territorials en què
estigui organitzada la inspecció d’educació:

Primer i segon anys: 2,00 punts per ca-
dascun.

Tercer any: 3,00 punts.
Quart i cinquè anys: 4,00 punts per ca-

dascun.
Sisè i següents: 5,00 punts per cadas-

cun.
Les fraccions inferiors a 1 any no es po-

dran comptabilitzar.
Documents justificatius: fotocòpia com-

pulsada del títol administratiu amb les
diligències de pressa de posSESsió o, si
s’escau, dels documents corresponents
d’inscripció en els registres de personal.

Als funcionaris que han de participar amb
caràcter forçós perquè han perdut la seva
destinació definitiva en compliment de sen-
tència o resolució de recurs o per procedir
de la situació de l’excedència forçosa o per
supressió expressa del lloc de treball amb
caràcter definitiu, se’ls considerarà com a
lloc des del qual participen, l’últim en el qual
hagin prestat serveis amb caràcter defini-
tiu, on s’acumularan, si s’escau, els serveis
prestats posteriorment amb destinació pro-
visional.

Aquests criteris també s’aplicaran als fun-
cionaris que participin des de la destinació
adjudicada en compliment de sanció disci-
plinària de trasllat amb canvi de residència.

1.1.4 Els funcionaris de carrera que par-
ticipin per primera vegada amb caràcter vo-
luntari podran valorar-se 1 punt per cada any
de serveis prestats si a la sol·licitud de par-
ticipació en aquest concurs de trasllats
opten per aquesta puntuació en substitució
de la puntuació corresponent al subapartat
1.1.3. Igualment, els funcionaris de carrera
en situació de provisionalitat es valoraran 1
punt per cada any de serveis prestats.
Documents justificatius: fotocòpia compul-
sada del títol administratiu amb les diligèn-
cies de presa de posSESsió i de cessament
com a funcionari de carrera o, si s’escau,
dels documents corresponents d’inscripció
en els registres de personal.

1.2 Mèrits acadèmics (màxim 10 punts).
1.2.1 Doctorat i premis extraordinaris:
Per haver obtingut el títol de doctor en la

titulació al·legada per a l’ingrés al cos des

del qual es concursa, o per a l’accés, en el
seu dia, als llocs corresponents de la ins-
pecció d’educació, 5,00 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol de doctor o, en tot cas, de
la certificació d’abonament dels drets d’ex-
pedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 8
de jul io l  de 1988 (BOE núm. 167, de
13.7.1988).

Per premi extraordinari en el doctorat de
la titulació al·legada per a l’ingrés al cos des
del qual es concursa o per a l’accés, al seu
dia, als llocs corresponents de la inspecció
d’educació, 1,00 punt.

Document justificatiu: certificació acadè-
mica acreditativa corresponent i fotocòpia
compulsada del títol al·legat per a l’ingrés
al cos o de l’al·legat al seu moment per a
l’adscripció a la funció inspectora.

Per premi extraordinari en la titulació al·-
legada per l’ingrés al cos des del qual es
concursa o per a l’accés, en el seu dia, als
llocs corresponents de la inspecció d’edu-
cació, 0,50 punts.

Document justificatiu: certificació acadè-
mica acreditativa corresponent i fotocòpia
compulsada del títol al·legat per a l’ingrés
al cos o de l’al·legat al seu moment per a
l’adscripció a la funció inspectora.

Per haver obtingut el títol de doctor en
altres llicenciatures, 3,00 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol de doctor o, en tot cas, de
la certificació d’abonament dels drets d’ex-
pedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 8
de juliol de 1988.

Per premi extraordinari en un altre docto-
rat, 0,50 punts.

Document justificatiu: certificació acadè-
mica acreditativa corresponent i fotocòpia
compulsada del títol.

Per premi extraordinari en una altra llicen-
ciatura, 0,25 punts.

Document justificatiu: certificació acadè-
mica acreditativa corresponent i fotocòpia
compulsada del títol.

1.2.2 Altres titulacions universitàries.
Les titulacions universitàries de caràcter

oficial en el cas de no haver estat al·legades
com a requisit per a l’ingrés al cos des del
qual es participa, es valoraran com s’indica
a continuació:

Per cada llicenciatura, enginyeria, arqui-
tectura o altres títols declarats legalment
equivalents, 3,00 punts.

Per cada títol de diplomat, enginyer tèc-
nic, arquitecte tècnic o altres títols decla-
rats legalment equivalents i pels estudis
corresponents al primer cicle d’una llicen-
ciatura, arquitectura o enginyeria, 3,00
punts.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol
al·legat per a l’ingrés al cos i també de tots
els que s’al·leguin com a mèrits o, en tot
cas, de la certificació d’abonament dels
drets d’expedició d’aquests d’acord amb
l’Ordre de 8 de juliol de 1988.

Per tal que siguin puntuades les titulaci-
ons de primer cicle caldrà presentar la foto-
còpia compulsada del títol de diplomat o el
resguard corresponent, o el certificat aca-
dèmic en el qual es faci constar que s’han
cursat i superat totes les assignatures cor-

responents a aquest cicle d’una llicenciatu-
ra, enginyeria o arquitectura.

A fi que es valorin els estudis de segon
cicle detallats en el mateix apartat del ba-
rem, s’ha de presentar fotocòpia compul-
sada del títol o resguard corresponent a la
llicenciatura, enginyeria, arquitectura o títols
declarats equivalents. La presentació
d’aquests documents donarà lloc exclusi-
vament a la puntuació corresponent al se-
gon cicle, sense que en cap cas no es
consideri que acreditin implícitament haver
cursat el primer cicle correlatiu. En conse-
qüència, perquè també es valori el primer
cicle caldrà justificar-lo per separat, mitjan-
çant la presentació d’algun dels documents
esmentats en el paràgraf anterior.

No es podran baremar e ls estudis
d’aquest tipus que han estat utilitzats per
obtenir el títol al·legat per a l’ingrés al cos
o qualsevol dels títols baremats per l’apar-
tat anterior.

1.2.3 Titulacions d’ensenyaments de rè-
gim especial.

Les titulacions corresponents a ensenya-
ments de règim especial atorgades per les
escoles oficials d’idiomes i conservatoris de
música i dansa, es valoraran, en el cas de
no haver estat al·legades com a requisit per
a l’ingrés al cos des del qual es participa,
com s’indica a continuació.

Titulacions de grau mitjà de música i
dansa dels conservatoris professionals i
superiors de música, 1,00 punt.

Titulacions de les escoles oficials d’idio-
mes de cicle elemental, 1,00 punt.

Titulacions de les escoles oficials d’idio-
mes de cicle superior, 1,00 punt.
La posSESsió del Certificat d’Aptitud de
l’Escola Oficial d’Idiomes engloba els dos
cicles.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol
al·legat per a l’ingrés al cos i també de tots
els que s’al·leguin com a mèrits o, en tot
cas, de la certificació d’abonament dels
drets d’expedició d’aquests d’acord amb
l’Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm.
167, 13.7.1988).

Pel que fa al subapartat 1.2, únicament
podran valorar-se les titulacions amb vali-
desa oficial a l’estat espanyol.

1.3 Formació i perfeccionament (màxim
5 punts).

1.3.1 Per cursos superats relacionats
amb la funció docent i inspectora, organit-
zats pel Ministeri d’Educació i Ciència, per
les administracions educatives de les comu-
nitats autònomes que es trobin en ple exer-
cici de les seves competències en matèria
educativa o per universitats, així com els
organitzats per institucions no lucratives que
hagin estat homologats o reconeguts per les
esmentades administracions, màxim 4,00
punts.

S’assignaran 0,10 punts per cada 10
hores de cursos superats acreditats. A
aquests efectes, se sumaran les hores de
tots els cursos i no podrà assignar-se cap
puntuació pel nombre d’hores restant infe-
rior a 10 hores. Quan en els cursos, en lloc
d’hores, estiguin expressats en crèdits,
s’entendrà que cada crèdit equival a 10
hores.
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Documents justificatius: certificació acre-
ditativa expedida per l’organisme o centre
corresponent amb especificació dels crèdits
o les hores de durada (no s’acceptarà cap
certificació que no indiqui les hores o els
crèdits). En el cas dels cursos organitzats
per institucions no lucratives, a l’esmenta-
da certificació s’hi farà constar el reconei-
xement de l’homologació corresponent del
curs que s’al·lega.

1.3.2 Per participar en la direcció o exe-
cució de programes educatius o per haver
impartit cursos de perfeccionament convo-
cats i/o autoritzats pel Ministeri d’Educació
i Ciència i per les administracions educati-
ves de les comunitats autònomes, màxim
1,00 punt.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa expedida per l’organisme o centre
corresponent o informe de la direcció ge-
neral o de la direcció provincial que corres-
pongui.

—2 Altres mèrits (màxim 20 punts).
2.1 Publicacions (màxim 5 punts).
Per publicacions de caràcter didàctic o

científic directament relacionades amb l’en-
senyament.

Documents justificatius: el exemplars cor-
responents, així com certificat de l’editorial
on consti el nombre d’exemplars i que la
seva difusió ha estat en llibreries comerci-
als.

No seran valorades les publicacions al·-
legades per aquest apartat, on no hi figuri
l’ISBN i tinguin l’obligatorietat de consignar-
lo en virtut del que disposa el Decret 2984/
1972, de 2 de novembre, així com aquelles
en què l’autor en sigui l’editor.

En el cas de publicacions que només es
donen en format electrònic, es presentarà
un informe oficial en el qual l’organisme
emissor certificarà que la publicació apareix
en la base de dades bibliogràfica. En aquest
document se n’indicarà la base de dades,
el títol de la publicació, els autors, la revis-
ta, el volum, l’any i la pàgina inicial i la final.

2.2 Treballs desenvolupats (màxim 10
punts).

2.2.1 Per cada any de serveis com a sub-
director general de la Inspecció d’Educació,
inspector general o inspector en cap de la
Inspecció Central d’Educació General Bà-
sica, de Batxillerat, o Ensenyament Mitja de
l’Estat o coordinador general de Formació
Professional o equivalents, 1,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,125 punts per mes com-
plet.
Documents justificatius: fotocòpia compul-
sada del nomenament corresponent amb les
diligències de presa de posSESsió i de ces-
sament o, si s’escau, certificació acredita-
tiva de la continuïtat del càrrec durant aquest
curs.

2.2.2 Per cada any de serveis com a cap
de Servei de la Inspecció d’Educació, ins-
pector central, inspector central d’educació
general bàsica, batxillerat o ensenyament
mitjà de l’Estat, o coordinador central de
formació professional, secretari o adminis-
trador de la Inspecció Central o inspector
de la Subdirecció General de la Inspecció
d’Educació o equivalents, 1,00 punt.

Les fraccions inferiors a un any es compu-
taran a raó de 0,083 punts per mes complet.
Documents justificatius: fotocòpia compul-
sada del nomenament corresponent amb les
diligències de presa de possessió i de ces-
sament o, si s’escau, certificació acredita-
tiva de la continuïtat del càrrec durant aquest
curs.

2.2.3 Per cada any de servei com a ins-
pector en cap, inspector en cap provincial
d’educació general bàsica o inspector en
cap de districte de batxillerat o ensenyament
mitjà de l’Estat o coordinador en cap pro-
vincial de formació professional, o cap de
Servei Provincial d’Inspecció Tècnica d’Edu-
cació o cap de divisió o equivalents, 0,75
punts.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,062 punts per mes com-
plet.
Documents justificatius: fotocòpia compul-
sada del nomenament corresponent amb les
diligències de presa de possessió i de ces-
sament o, si s’escau, certificació acredita-
tiva de la continuïtat del càrrec durant aquest
curs.

2.2.4 Per cada any com a inspector en
cap adjunt, coordinador d’àrea, coordina-
dor de sector, inspector cap de districte, cap
adjunt o coordinador d’equips sectorials o
equivalents, 0,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,041 punts per mes com-
plet.
Documents justificatius: fotocòpia compul-
sada del nomenament corresponent amb les
diligències de presa de possessió i de ces-
sament o, si s’escau, certificació acredita-
tiva de la continuïtat del càrrec durant aquest
curs.

2.2.5 Per cada any de serveis en llocs de
l’Administració educativa de nivell de com-
plement de destinació igual o superior a
l’assignat al cos pel qual es participa, sem-
pre que aquests siguin diferents dels enu-
merats als subapartats del 2.2.1 a 2.2.4
d’aquest annex, 0,75 punts.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,062 punts per mes com-
plet.
Documents justificatius: fotocòpia compul-
sada del nomenament corresponent amb les
diligències de presa de possessió i de ces-
sament o, si s’escau, certificació acredita-
tiva de la continuïtat del càrrec durant aquest
curs.

2.3 Per tenir adquirida la condició de ca-
tedràtic en algun dels cossos docents, 3,00
punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol administratiu o credencial
o fotocòpia del butlletí o diari oficial on consti
o se li reconegui la condició de catedràtic.
Quedaran exempts de la presentació
d’aquest document els participants amb
destinació a Catalunya.

Notes:
1. Valoració de l’antiguitat.
Els anys de serveis al·legats correspo-

nents al subapartat 1.1.2 no es tindran en
compte si han estat simultanis amb els
serveis dels subapartats 1.1.1, 1.1.3 o 1.1.4.

Als efectes previstos als subapartats 1.1.1
i 1.1.3, seran computats els serveis pres-

tats en la situació de serveis especials,
expressament declarats com a tals als apar-
tats que preveu l’article 29.2 de la Llei 30/
1984, de 2 d’agost, així com els correspo-
nents a situacions d’idèntica naturalesa
establertes per disposicions anteriors a la
citada Llei 30/1984. Igualment, serà com-
putat, a aquests efectes, el primer any d’ex-
cedència per cura de familiars declarada
d’acord amb la Llei 39/1999, de 5 de no-
vembre.

2. Funcionaris de carrera que participen
per primera vegada amb caràcter voluntari.

Aquests funcionaris podran optar, si ho
indiquen a la sol·licitud de participació, per
la puntuació corresponent als subapartats
1.1.3 o 1.1.4 d’aquest barem.

En cas d’optar pel subapartat 1.1.4, se’ls
puntuarà per aquest subapartat, a més dels
anys de serveis prestats com a funcionaris
de carrera en situació de provisionalitat, els
que hagin prestat en el lloc des del qual
participen amb destinació definitiva.

En el supòsit que no es manifesti cap
opció a la sol·licitud de participació, s’en-
tendrà que opten per la puntuació corres-
ponent al subapartat 1.1.3.

3. Els anys de serveis al·legats correspo-
nents al subapartat 2.2.5 no es tindran en
compte si han estat simultanis amb qualse-
vol dels serveis al·legats per l’apartat 2.2.

4. Valoració del treball desenvolupat. Pel
que fa a l’apartat 2.2 únicament es compu-
taran els càrrecs ocupats com a funcionaris
de carrera.

ANNEX 9

Barem de mèrits aplicable als cossos de
professors d’ensenyament secundari, de
professors tècnics de formació professional,
de professors d’escoles oficials d’idiomes,
de professors d’arts plàstiques i disseny i
de mestres de taller d’arts plàstiques i dis-
seny

—1 Mèrits que estableix l’apartat 1 de l’an-
nex II del Reial decret 2112/1998, de 2 d’oc-
tubre.

1.1 Condició de catedràtic.
1.1.1 Per tenir adquirida la condició de

catedràtic, 6,00 punts.
Documents justificatius: fotocòpia com-

pulsada del títol administratiu o credencial,
o fotocòpia del butlletí o diari oficial on consti
o se li reconegui la condició de catedràtic.
Quedaran exempts de la presentació
d’aquest document els participants amb
destinació a Catalunya.

1.1.2 Per cada any d’antiguitat en la con-
dició de catedràtic, 0,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,04 punts per mes com-
plet.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol administratiu amb les
diligències de presa de posSESsió i de ces-
sament o, si s’escau, dels documents
corresponents d’inscripció en els registres
de personal. Els participants que han estat
destinats en centres dependents de la Co-
munitat Autònoma de Catalunya, a partir del
curs 1988-1989, quedaran exempts de la
presentació d’aquests documents.
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Als efectes d’aquest subapartat, l’antigui-
tat en la condició de catedràtic, amb ante-
rioritat a l’entrada en vigor de la LOE, serà
la corresponent als serveis efectivament
prestats en els cossos de catedràtics i en el
de professors de terme d’escoles d’arts
aplicades i oficis artístics.

1.2 Antiguitat.
1.2.1 Per cada any de serveis efectius

prestats, en situació de servei actiu, com a
funcionari de carrera en el cos a què cor-
respon la vacant, 2,00 punts.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,16 punts per mes com-
plet.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol administratiu amb les di-
ligències de presa de possessió i de ces-
sament o, si s’escau, dels documents
corresponents d’inscripció en els registres
de personal. Els participants que han estat
destinats en centres dependents de la Co-
munitat Autònoma de Catalunya, a partir del
curs 1988-1989, quedaran exempts de la
presentació d’aquests documents.

1.2.2 Per cada any de serveis efectius
com a funcionari de carrera en d’altres cos-
sos o escales docents, a què es refereix la
LOE, del mateix grup o superior, 1,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,12 punts per mes com-
plet.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol administratiu amb les di-
ligències de presa de possessió i de ces-
sament o, si s’escau, dels documents
corresponents d’inscripció en els registres
de personal. Els participants que han estat
destinats en centres dependents de la Co-
munitat Autònoma de Catalunya, a partir del
curs 1988-1989, quedaran exempts de la
presentació d’aquests documents.

1.2.3 Per cada any de serveis efectius
com a funcionari de carrera en d’altres cos-
sos o escales docents, a què es refereix la
LOE, d’un grup inferior, 0,75 punts.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,06 punts per mes com-
plet.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol administratiu amb les di-
ligències de presa de posSESsió i de ces-
sament o, si s’escau, dels documents
corresponents d’inscripció en els registres
de personal. Els participants que han estat
destinats en centres dependents de la Co-
munitat Autònoma de Catalunya, a partir del
curs 1988-1989, quedaran exempts de la
presentació d’aquests documents.

1.2.4 Per cada any consecutiu de perma-
nència ininterrompuda com a funcionari amb
destinació definitiva en el mateix lloc del
centre des del qual es concursa o en el qual
s’està adscrit temporalment a l’estranger, o
en situació d’adscripció a la funció de la
inspecció d’educació o a altres llocs, ser-
veis d’investigació o de suport a la docèn-
cia, dependents de l’Administració educa-
t iva, sempre que aquestes situacions
d’adscripció tinguin com a conseqüència la
pèrdua de la destinació docent:

Primer i segon anys: 2,00 punts per ca-
dascun.

Tercer any: 3,00 punts.

Quart i cinquè anys, 4,00 punts per ca-
dascun.

Sisè any: 5,00 punts.
Setè i vuitè anys: 4,00 punts per cadas-

cun.
Novè any: 3,00 punts.
Desè any i següents: 2,00 punts per ca-

dascun.
Les fraccions inferiors a 1 any no es po-

dran comptabilitzar.
Documents justificatius: fotocòpia com-

pulsada del títol administratiu amb les di-
ligències de presa de posSESsió i de ces-
sament o, si s’escau, dels documents
corresponents d’inscripció en els registres
de personal. Els participants que han estat
destinats en centres dependents de la Co-
munitat Autònoma de Catalunya, a partir del
curs 1988-1989, quedaran exempts de la
presentació d’aquests documents.

En els supòsits d’adscripció, el temps que
transcorre des de la seva finalització fins la
participació en aquest concurs serà valorat
pel subapartat 1.2.5.

Als efectes d’aquest subapartat 1.2.4, es
considera centre des del qual se sol·licita
participar en aquest concurs de trasllats, el
centre a la plantilla del qual pertany el fun-
cionari amb destinació definitiva o en el que
està adscrit, sempre que la situació d’ads-
cripció impliqui la pèrdua de la destinació
docent. Els professors que tenen la desti-
nació definitiva en un centre, per integració
o desglossament, o trasllat total o parcial
d’un altre, comptaran, als efectes d’aquest
subapartat, la permanència ininterrompuda
referida al seu centre d’origen.

Únicament seran computables per aquest
subapartat 1.2.4 els serveis prestats com a
funcionari de carrera en el cos pel qual es
concursa.

Pel que fa a la determinació dels serveis
a què es refereix aquest subapartat 1.2.4,
respecte dels funcionaris que han de parti-
cipar en aquest concurs de trasllats perquè
han perdut la seva destinació definitiva en
compliment de sentència, resolució de re-
curs, per procedir de la situació d’excedèn-
cia forçosa, o per haver-los estat suprimit
expressament el lloc que ocupaven amb
caràcter definitiu es considerarà com a lloc
des del qual participen, l’últim en el qual
hagin prestat serveis amb caràcter defini-
tiu, al qual s’acumularan, si és el cas, els
serveis prestats provisionalment, amb pos-
terioritat, en altres llocs.

Aquests funcionaris afectats per la pèr-
dua definitiva del lloc podran, així mateix,
acumular al lloc de procedència els serveis
prestats amb caràcter definitiu en el lloc
immediatament anterior al de la supressió.
Per al professorat afectat per desplaça-
ments consecutius del lloc de treball, l’acu-
mulació de serveis comprendrà els prestats
amb destinació definitiva als llocs de treball
dels quals, successivament, va ser despla-
çat. En cas que els funcionaris afectats no
hagin ocupat cap altra destinació definitiva
podran acumular, als efectes d’aquest sub-
apartat, 1 punt per cada any amb destina-
ció provisional.

També s’aplicaran aquests criteris als
funcionaris que participin des de la desti-
nació adjudicada en compliment de sanció

disciplinària de trasllat amb canvi de resi-
dència.

Els funcionaris que prestin serveis en la
primera destinació definitiva obtinguda des-
prés d’haver-los estat suprimida amb caràc-
ter definitiu la plaça de la que eren titulars
tindran dret que se’ls consideri com a pres-
tats en el centre des del que concursen els
serveis que acreditin en el centre en què
se’ls va suprimir la plaça i, si s’escau, els
prestats amb caràcter provisional amb pos-
terioritat a la supressió. Aquest mateix cri-
teri s’aplicarà als qui presten serveis en la
primera destinació definitiva obtinguda des-
prés d’haver perdut la seva destinació per
compliment de sentència o resolució de
recurs o per provenir de la situació d’exce-
dència forçosa.

1.2.5 Els funcionaris de carrera en situ-
ació de provisionalitat es valoraran 1 punt
per cada any de serveis prestats.

Els funcionaris de carrera que participin
per primera vegada amb caràcter voluntari
podran valorar-se 1 punt per cada any de
serveis prestats, si a la sol·licitud de parti-
cipació en aquest concurs de trasllats op-
ten per aquesta puntuació en substitució de
la puntuació corresponent al subapartat
1.2.4. Aquesta opció comportarà la suma
dels anys de serveis prestats en el centre
des del qual participin amb destinació de-
finitiva, així com dels anys de serveis pres-
tats com a funcionaris de carrera en situa-
ció de provisionalitat.

En el cas de no manifestar cap opció a la
sol·licitud de participació, s’entendrà que el
funcionari opta per la puntuació correspo-
nent al subapartat 1.2.4 d’aquest barem.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol administratiu amb les di-
ligències de presa de possessió i de ces-
sament o, si s’escau, dels documents
corresponents d’inscripció en els registres
de personal. Els participants que han estat
destinats en centres dependents de la Co-
munitat Autònoma de Catalunya, a partir del
curs 1988-1989, quedaran exempts de la
presentació d’aquests documents.

1.2.6 Quan la plaça amb caràcter defini-
tiu des de la que es participa tingui la qua-
lificació d’especial dificultat, per estar ubi-
cada en un centre d’atenció educativa
preferent, se sumarà a la puntuació del sub-
apartat 1.2.4 la següent puntuació:

Primer i segon anys: 1,00 punt per ca-
dascun.

Tercer any: 1,50 punts.
Quart i cinquè anys: 2,00 punts per ca-

dascun.
Sisè any: 2,00 punts.
Setè i vuitè anys: 2,00 punts per cadas-

cun.
Novè any: 1,50 punts.
Desè any i següents: 1,00 punt per ca-

dascun.
Les fraccions inferiors a 1 any no es po-

dran comptabilitzar.
Documents justificatius: fotocòpia com-

pulsada del títol administratiu amb les di-
ligències de presa de possessió i de ces-
sament o, si s’escau, dels documents
corresponents d’inscripció en els registres
de personal. Els participants que han estat
destinats en centres dependents de la Co-
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munitat Autònoma de Catalunya a partir del
curs 1988-1989, quedaran exempts de la
presentació d’aquests documents.

En els subapartats 1.2.2 i 1.2.3 no es
tindran en consideració els anys en què
els serveis s’hagin prestat simultàniament,
ni tampoc els anys en què aquests ser-
veis siguin simultanis amb els serveis com-
putables pels subapartats 1.2.1, 1.2.4 o
1.2.5.

En els subapartats 1.2.1, 1.2.4 i 1.2.5
podran ser computats els serveis que s’ha-
gin prestat en situació de serveis especials
obtinguda a l’empara dels supòsits que
preveu l’article 29.2 de la Llei 30/1984, de
2 d’agost. També podran ser computats per
aquests subapartats els serveis prestats en
les situacions equivalents als serveis espe-
cials establertes per disposicions anteriors
a la citada Llei 30/1984. Igualment, podrà
ser computat per aquests subapartats el
primer any d’excedència per cura de fami-
liars declarada segons la Llei 39/1999, de 5
de novembre.

La puntuació que s’assigni pel subapar-
tat 1.2.6 sempre es computarà a partir del
curs acadèmic en què el citat centre en
qüestió hagi estat expressament qualificat
com a centre d’atenció educativa preferent
i mentre el centre no ho hagi deixat d’estar.

1.3 Mèrits acadèmics (màxim 10 punts).
1.3.1 Doctorat i premis extraordinaris:
Per haver obtingut el títol de doctor en la

titulació al·legada per a l’ingrés al cos des
del qual es concursa, 5,00 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol de doctor o, si s’escau, de
la certificació d’abonament dels drets d’ex-
pedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 8
de juliol de 1988.

Per premi extraordinari en el doctorat de
la titulació al·legada per a l’ingrés al cos des
del qual es concursa, 1,00 punt.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica acreditativa corresponent i fotocò-
pia compulsada del títol al·legat per a l’in-
grés al cos.

Per premi extraordinari en la titulació al·-
legada per a l’ingrés al cos des del qual es
concursa, 0,50 punts.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica acreditativa corresponent i fotocò-
pia compulsada del títol al·legat per a l’in-
grés al cos.

Pel títol de doctor en altres llicenciatures,
3,00 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol de doctor o, si s’escau, de
la certificació d’abonament dels drets d’ex-
pedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 8
de juliol de 1988.

Per premi extraordinari en un altre docto-
rat, 0,50 punts.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica acreditativa corresponent i fotocò-
pia compulsada del títol.

Per premi extraordinari en altres llicenci-
atures, 0,25 punts.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica acreditativa corresponent i fotocò-
pia compulsada del títol.

1.3.2 Altres titulacions universitàries.
Es valoraran les titulacions universitàries de

caràcter oficial, com s’indica a continuació:

Titulacions universitàries de primer cicle:
Per la segona i restants diplomatures, en-

ginyeries tècniques, arquitectures tècniques
o altres títols declarats a tots els efectes le-
galment equivalents, i pels estudis corres-
ponents al primer cicle d’una llicenciatura,
arquitectura o enginyeria, 3,00 punts.

En cap cas es valorarà el primer títol o
estudis d’aquest tipus que tingui el partici-
pant.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del pri-
mer títol i també de tots els que s’al·leguin
com a mèrits o, en tot cas, de la certifica-
ció d’abonament dels drets d’expedició
d’aquests, d’acord amb l’Ordre de 8 de
juliol de 1988.

En cas d’al·legar la superació dels estu-
dis corresponents al primer cicle, caldrà pre-
sentar la certificació acadèmica respectiva
en la qual es faci constar que s’han cursat
i superat totes les assignatures correspo-
nents a aquest cicle d’una llicenciatura, en-
ginyeria o arquitectura.

Titulacions universitàries de segon cicle.
Pels estudis corresponents al segon ci-

cle d’una llicenciatura, arquitectura i engi-
nyeria, o altres títols declarats legalment
equivalents, 3,00 punts.

En el cas de funcionaris de cossos do-
cents del grup A, no es valorarà el primer
títol o estudis d’aquest tipus que tingui el
participant.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del pri-
mer títol i també de tots els que s’al·leguin
com a mèrits o, en tot cas, de la certifica-
ció d’abonament dels drets d’expedició
d’aquests, d’acord amb l’Ordre de 8 de
juliol de 1988.

A fi que es valorin els estudis de segon
cicle s’ha de presentar fotocòpia compul-
sada del títol o resguard corresponent a la
llicenciatura, enginyeria, arquitectura o títols
declarats equivalents. La presentació
d’aquest documents donarà lloc exclusiva-
ment a la puntuació corresponent al segon
cicle, sense que en cap cas no es consideri
que acreditin implícitament haver cursat el
primer cicle correlatiu. En conseqüència,
perquè també es valori el primer cicle cal-
drà justificar-lo per separat, mitjançant la
presentació d’algun dels documents esmen-
tats en el paràgraf anterior.

1.3.3 Titulacions d’ensenyaments de rè-
gim especial.

Es valoraran les titulacions corresponents
a ensenyaments de règim especial atorga-
des per les escoles oficials d’idiomes i con-
servatoris professionals i superiors de mú-
sica o dansa, en el cas de no haver estat
al·legades com a requisit per a l’ingrés al
cos des del qual es participa, com s’indica
a continuació:

Titulacions de grau mitjà de música i
dansa dels conservatoris professionals i
superiors de música, 1,00 punt.

Titulacions de les escoles oficials d’idio-
mes, de cicle elemental, 1,00 punt.

Titulacions de les escoles oficials d’idio-
mes, de cicle superior, 1,00 punt.

La posSESsió del certificat d’aptitud de
l’escola oficial d’idiomes engloba els dos ci-
cles.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol
al·legat per a l’ingrés al cos i també de tots
els que s’al·leguin com a mèrits o, en tot
cas, de la certificació d’abonament dels
drets d’expedició d’aquests, d’acord amb
l’Ordre de 8 de juliol de 1988.

Pel que fa a tot l’apartat 1.3, únicament
podran valorar-se les titulacions amb vali-
desa oficial en l’estat espanyol.

1.4 Formació i perfeccionament (màxim
5 punts).

1.4.1 Per cursos superats que tinguin per
objecte el perfeccionament sobre els aspec-
tes científics i didàctics de les especialitats
corresponents a les places a les quals opti
el participant, o relacionats amb l’organit-
zació escolar o amb les noves tecnologies
aplicades a l’educació, organitzats pel Mi-
nisteri d’Educació i Ciència, per les admi-
nistracions educatives que es trobin en ple
exercici de les seves competències en
matèria educativa o per universitats, així com
els organitzats per institucions no lucratives
que hagin estat homologats o reconeguts
per les esmentades administracions:

Per cada 10 hores de curs s’assignaran
0,10 punts (màxim 4 punts). A aquests efec-
tes, se sumaran les hores de tots els cur-
sos, i no podrà assignar-se cap puntuació
pel nombre d’hores restant inferior a 10.
Quan els cursos en lloc d’hores, estiguin ex-
pressats en crèdits, s’entendrà que cada
crèdit equival a 10 hores.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa expedida per l’organisme o centre
corresponent, amb especificació de les
hores de durada (no s’acceptarà cap certi-
ficació que no les indiqui). En el cas dels
cursos organitzats per institucions no lucra-
tives, a l’esmentada certificació s’hi farà
constar el reconeixement de l’homologació
corresponent del curs que s’al·lega.

1.4.2 Per altres activitats de formació i
perfeccionament en matèria educativa, in-
closa la impartició de cursos, fins a 1 punt
com a màxim.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa expedida per l’organisme o centre
corresponent.

1.4.3 Per cada especialitat de la que si-
gui titular, corresponent al cos pel qual es
concursa, diferent a la d’ingrés, adquirida
pel procediment d’adquisició de noves es-
pecialitats, regulat en el Reials decrets 850/
1993, de 4 de juny, i 334/2004, de 27 de
febrer, o obtinguda mitjançant la superació
d’un concurs oposició convocat amb ante-
rioritat al 1994, 1,00 punt.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada de la credencial d’adquisició de la
nova especialitat. Quedaran exempts de la
presentació d’aquest document els partici-
pants amb destinació a Catalunya.

—2 Altres mèrits (màxim 20 punts).
2.1 Publicacions (màxim 5 punts).
2.1.1 Per publicacions de caràcter didàc-

tic sobre disciplines objecte del concurs o
directament relacionades amb aspectes
generals o transversals del currículum edu-
catiu o relacionades amb l’organització es-
colar, fins a 2,50 punts.

Documents justificatius: els exemplars
corresponents, així com certificat de l’edi-
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torial on consti el nombre d’exemplars i que
la seva difusió ha estat en llibreries comer-
cials.

2.1.2 Per publicacions de caràcter cien-
tífic, projectes i innovacions tècniques so-
bre les disciplines objecte del concurs, fins
a 2,50 punts.

Documents justificatius: els exemplars
corresponents, així com certificat de l’edi-
torial on consti el nombre d’exemplars i que
la seva difusió ha estat en llibreries comer-
cials.

Els mèrits al·legats d’acord amb els sub-
apartats 2.1.1 i 2.1.2 només podran ser va-
lorats per un d’ells.

No seran valorades les publicacions al·le-
gades per aquest apartat en les que no hi
figuri l’ISBN i tinguin l’obligatorietat de con-
signar-lo en virtut del que disposa el Decret
2984/1972, de 2 de novembre, així com
aquelles en què l’autor en sigui l’editor.

En el cas de publicacions que només es
donen en format electrònic, es presentarà
un informe oficial en el qual l’organisme
emissor certificarà que la publicació apareix
en la base de dades bibliogràfica. En aquest
document se n’indicarà la base de dades,
el títol de la publicació, els autors, la revis-
ta, el volum, l’any i la pàgina inicial i la final.

2.1.3 Mèrits artístics (màxim 2,50 punts).
Per premis en exposicions o en concur-

sos d’àmbit autonòmic, nacional o interna-
cional; per composicions estrenades com
autor, publicacions, concerts com a solis-
tes o enregistraments amb dipòsit legal; per
premis en certàmens o en concursos d’àm-
bit autonòmic, nacional o internacional.

Documents justificatius: els programes,
crítiques, els exemplars corresponents i, si
s’escau, l’acreditació dels premis obtinguts.

2.2 Treballs desenvolupats (màxim 10
punts).

2.2.1 Per cada any com a director en
centres públics docents o en serveis edu-
catius previstos al Decret 155/1994, de 28
de juny, pel qual es regulen els serveis edu-
catius del Departament d’Educació i Univer-
sitats, així com a director d’Agrupacions de
Llengua i Cultura Espanyoles, 3,00 punts.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,25 punts per mes com-
plet.
Documents justificatius: fotocòpia compul-
sada del nomenament corresponent amb les
diligències de presa de possessió i de ces-
sament o, si s’escau, certificació acredita-
tiva de la continuïtat del càrrec durant aquest
curs. Els participants que han estat desti-
nats en centres dependents de la Comuni-
tat Autònoma de Catalunya, a partir del curs
1988-1989, quedaran exempts de la pre-
sentació d’aquests documents.

2.2.2 Per cada any com a vicedirector,
subdirector, secretari, cap d’estudis o equi-
valents en centres públics docents, 2,00
punts.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,16 punts per mes com-
plet.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del nomenament corresponent amb
les diligències de presa de possessió i de
cessament o, si s’escau, certificació acre-
ditativa de la continuïtat del càrrec durant

aquest curs. Els participants que han estat
destinats en centres dependents de la Co-
munitat Autònoma de Catalunya, a partir del
curs 1988-1989, quedaran exempts de la
presentació d’aquest document.

2.2.3 Per cada any en altres càrrecs di-
rectius en centres públics docents, 1,00
punt.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,08 punts per mes com-
plet.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del document acreditatiu del nome-
nament, on consti la durada real del càrrec.
Els participants que han estat destinats en
centres dependents de la Comunitat Autò-
noma de Catalunya, a partir del curs 1988-
1989, quedaran exempts de la presentació
d’aquest document.

2.2.4 Per cada any com a cap de semi-
nari, de departament o de divisió en cen-
tres públics d’ensenyament secundari, de
batxillerat, d’adults, de formació professio-
nal, d’ensenyaments artístics i d’idiomes,
asSESsor de formació permanent o càrrecs
anàlegs, 0,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,04 punts per mes com-
plet.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del document acreditatiu del nome-
nament, on hi consti la durada real del càr-
rec. Els participants que han estat destinats
en centres dependents de la Comunitat Au-
tònoma de Catalunya, a partir del curs 1988-
1989, quedaran exempts de la presentació
d’aquest document.

2.2.5 Per cada any de serveis en un lloc
de treball de l’administració educativa del
mateix o superior nivell de complement de
destinació a l’assignat al cos pel qual par-
ticipa, 1,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,12 punts per mes com-
plet.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del nomenament corresponent
amb les diligències de presa de posses-
sió i de cessament o certificació corres-
ponent i si s’escau, certificació acredita-
tiva de la continuïtat en el l loc durant
aquest curs.

Notes:
Als efectes previstos als subapartats

2.2.1, 2.2.2 i 2.2.3 es consideraran centres
públics assimilats als centres públics d’en-
senyament secundari els següents:

Instituts de Batxillerat.
Instituts de Formació Professional.
Centres d’Educació de Persones Adultes,

sempre que imparteixin els mateixos ense-
nyaments que als centres a què es referei-
xen aquests apartats.

Centres d’Ensenyaments Integrats.
Pel que fa als subapartats 2.2.1, 2.2.2,

2.2.3, 2.2.4 i 2.2.5, únicament es computa-
rà el seu exercici com a funcionari de car-
rera. En cas d’haver desenvolupat càrrecs
directius amb simultaneïtat, no podrà acu-
mular-se la puntuació corresponent.

Als efectes previstos al subapartat 2.2.2
es consideraran càrrecs directius equiva-
lents almenys els següents:

Els càrrecs assenyalats en aquest suba-

partat ocupats en seccions de formació pro-
fessional.

Cap d’estudis adjunt.
Cap de residència.
Delegat del cap d’estudis en instituts de

batxillerat o càrrec equivalent en altres co-
munitats autònomes.

Director-cap d’estudis de secció delega-
da.

Director de secció filial.
Director de centre oficial de patronat d’en-

senyament mitjà.
Director en funcions d’extensió d’institut

de batxillerat.
Coordinador pedagògic als instituts d’en-

senyaments secundaris.
Càrrec addicional als instituts d’ensenya-

ments secundaris.
Administrador de centres de formació

professional.
Professor delegat en seccions de forma-

ció professional.
Als efectes previstos al subapartat 2.2.3

es consideraran altres càrrecs directius els
següents:

Vicesecretari.
Delegat-cap d’estudis nocturns en sec-

ció delegada.
Delegat del secretari d’extensions d’ins-

tituts de batxillerat o càrrec equivalent en
altres comunitats autònomes.

Director, cap d’estudis o secretari de cen-
tres homologats amb conveni amb corpo-
racions locals.

Director de col·legi lliure adoptat, amb nú-
mero de registre de personal.

Secretari de centre oficial de patronat
d’ensenyament mitjà.

Als efectes previstos al subapartat 2.2.4
es consideraran altres càrrecs anàlegs els
següents:

Cap d’Àrea d’Escola d’Art i Superior de
Disseny.

Coordinador de Qualitat (ISO).
Coordinador d’Activitats i Serveis.
Coordinador d’Educació Secundària, de

Batxillerat o de Formació Professional.
Coordinador d’Informàtica.
Coordinador de Prevenció de Riscos La-

borals.
Coordinador Lingüístic.
Tutor d’Aprenentatge.
Pel que fa als subapartats 1.2.1, 1.2.4 i

1.2.5 es valorarà com un any els serveis que
es corresponguin a serveis efectius prestats
des de la data d’inici fins a la data fi del curs
acadèmic.

La valoració del treball desenvolupat en
centres d’adults només es valorarà quan
s’hagin impartit els mateixos ensenyaments
que en els centres a que es refereix aquest
apartat.

(06.304.086)

RESOLUCIÓ EDU/3591/2006, de 3 de no-
vembre, per la qual es fa pública la relació
de l’alumnat premiat en la convocatòria de
concessió dels premis extraordinaris de
batxillerat del curs 2005-2006.

Mitjançant la Resolució EDU/1546/2006,
de 15 de maig, publicada al DOGC núm.
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Núm. 1117

4638, de 22 de maig de 2006, es va obrir
convocatòria per a la concessió del premis
extraordinaris de batxillerat corresponents
al curs 2005-2006.

L’esmentada Resolució estableix, a l’apar-
tat 10, que es publicarà al DOGC la relació
de l’alumnat premiat.

Per tot això, un cop fetes les proves i
havent estat qualificades pel respectiu tri-
bunal, es fa públic que ha obtingut premi
extraordinari de batxillerat corresponent al
curs 2005-2006 l’alumnat següent:

Pérez Madrigal, Anna.
Marzougoug Núñez, Pol.
Fernández Gayol, Olaya.
Homs Poms, Roser.
Escorihuela Blasco, Irene.
Hernani López, Javier.
Galimany Valldosera, Jordi.
De Juan Bitrià, Tomàs.
Boira Esteban, Júlia.
Moragas Fernández, Carlota Maria.

Barcelona, 3 de novembre de 2006

Isabel Darder
Directora general d’Ordenació
i Innovació Educativa

(06.284.030)

RESOLUCIÓ EDU/3592/2006, de 25 d’oc-
tubre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat la Miraculosa, de Santa Coloma
de Farners.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre docent privat la Miraculo-
sa, de Santa Coloma de Farners, en petició
d’autorització de modificació de l’autoritza-
ció d’obertura per ampliació de llocs esco-
lars d’educació infantil de primer cicle i su-
pressió d’unitats d’educació infantil de
segon cicle, es va instruir l’expedient cor-
responent.

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
2/2006, de 3 de maig, d’educació; el De-
cret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es
regulen el primer cicle de l’educació infantil
i els requisits dels centres, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
la Miraculosa, de Santa Coloma de Farners,
per ampliació de llocs escolars d’educació
infantil de primer cicle i supressió d’unitats
d’educació infantil de segon cicle, en els
termes que s’espec i f iquen a l ’annex
d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació i Universitats,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà 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
procediment administratiu comú.

Girona, 25 d’octubre de 2006

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

Joaquim Bosch i Codolà
Director dels Serveis Territorials a Girona

ANNEX

COMARCA DE LA SELVA

Serveis territorials: Girona.
Municipi: Santa Coloma de Farners.
Localitat: Santa Coloma de Farners.
Núm. de codi: 17006915.
Denominació: la Miraculosa.
Adreça: c. Calau, 11-13.
Titular: Fundació Privada Escola Vicenciana.
NIF: G61114690.

S’autoritza l’ampliació de llocs escolars
d’educació infantil de primer cicle de 41 a
87 i la supressió de 6 unitats d’educació
infantil de segon cicle amb efectes a partir
del curs 2006-2007.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 6 unitats d’educació in-
fantil de primer cicle, amb capacitat per a
87 llocs escolars.

(06.278.217)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
EDU/2642/2006, de 4 d’agost, per la qual
s’atorguen subvencions a les corporacions
locals titulars de llars d’infants que no van
rebre subvenció per la Resolució EDC/280/
2006, de 9 de febrer, per al curs 2005-2006.

Havent observat una errada al text de l’es-
mentada Resolució, publicada al DOGC nú-
mero 4694, de 9.8.2006, se’n detalla l’opor-
tuna correcció:

A la pàgina 35628, 1a columna, on diu
“Municipi: Piera.
Centre: EEI Municipal de Piera.
Codi: 08065068.
Import: 73.800 euros.”

ha de dir:
“Municipi: Piera.
Centre: EEI Municipal de Piera.
Codi: 08065068.
Import: 72.000 euros.”

Barcelona, 8 de novembre de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.307.057)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
EDU/3135/2006, de 18 de setembre, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura de l’escola de música de
titularitat privada Escola de Música Liceu,
de Barcelona (DOGC núm. 4731, pàg.
40837, de 2.10.2006).

Atès que s’han observat errades en el text
català i castellà de l’esmentada Resolució,
tramès al DOGC i publicat al núm. 4731,
pàg. 40837, de 2.10.2006, se’n detalla
l’oportuna correcció:

A la pàgina 40837, a l’annex de la Reso-
lució, on diu:

“Altres adreces: pg. Bonanova, 35.”,
ha de dir:

“Altres adreces: pg. Bonanova, 35, i la
Rambla, 63.”.

A la pàgina 40838, a l’annex de la Reso-
lució, a la composició del centre, on diu:

“Escola de música, amb una capacitat si-
multània per a 60 llocs escolars a la seu de
la pl. Urquinaona, 11, i 110 llocs escolars a
la seu del pg. Bonanova, 35.”,
ha de dir:

“Escola de música, amb una capacitat si-
multània per a 60 llocs escolars a la seu de
la pl. Urquinaona, 11; 110 llocs escolars a
la seu del pg. Bonanova, 35, i 116 llocs
escolars a la seu de la Rambla, 63.”.

Barcelona, 30 d’octubre de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.303.145)

RESOLUCIÓ EDU/3587/2006, de 9 de no-
vembre, de convocatòria del procés selec-
tiu de nou accés per proveir 23 llocs de
treball de personal docent laboral fix al
Departament d’Educació i Universitats (núm.
de registre de convocatòria L003/06)

Atès l’Acord de la Comissió de Govern
de Política Institucional de la Generalitat de
Catalunya de 16 de maig de 2006, d’apro-
vació de l’oferta d’ocupació pública pel any
2006, de 23 llocs de treball per a personal
laboral fix docent del Departament d’Edu-
cació i Universitats, publicat per Resolució
GAP/1672/2006, de 19 de maig (DOGC
núm. 4643, de 29.5.2006);

Atès el que estableix el VI Conveni col·lec-
tiu únic de Catalunya del personal laboral
de la Generalitat de Catalunya;

Atesa la Resolució EDC/3532/2005, de
12 de novembre (DOGC núm. 4531, de
16.12.2005), per la qual s’aproven les plan-
tilles de personal docent dels centres do-
cents públics i els serveis educatius de-
pendents del Departament d’Educació i
Universitats per al curs 2005-2006;

Una vegada que la Intervenció Delegada
del Departament ha dut a terme el corres-
ponent tràmit d’intervenció;

En ús de les competències que m’atribu-
eix l’article 22.5 del VI Conveni col·lectiu únic
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de l’àmbit de Catalunya del personal labo-
ral de la Generalitat de Catalunya, i d’acord
amb el que estableix l’article 80 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre (DOGC núm.
1334, de 22.12.1989), d’organització, pro-
cediment i règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat,

Resolc:

Convocar el procés selectiu de nou ac-
cés per a la provisió de 23 llocs de treball
de personal docent laboral fix del Departa-
ment d’Educació i Universitats, d’acord amb
les bases contingudes a l’annex 1 d’aques-
ta Resolució (número de registre de convo-
catòria L003/06).

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs potestatiu de
reposició davant el secretari general del De-
partament d’Educació i Universitats en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, o directament
recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la publicació al DOGC, de conformi-
tat amb el que preveuen els articles 116 i
117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu
comú, i l’article 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

Igualment, els interessats poden interpo-
sar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus inte-
ressos.

Barcelona, 9 de novembre de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

ANNEX 1

Bases de la convocatòria

—1 Normes generals
1.1 La convocatòria d’aquest procés se-

lectiu té per objecte cobrir 23 llocs de tre-
ball de personal docent laboral fix del De-
partament d’Educació i Universitats, la
descripció i les funcions dels quals es de-
tallen a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

1.2 Els llocs de treball que s’especifi-
quen a l’annex 3 d’aquesta Resolució es re-
serven per als aspirants que tinguin reco-
neguda la condició legal de disminuït.

Les persones que s’acullin a les places
reservades tindran preferència sobre la res-
ta d’aspirants per escollir les vacants sem-
pre que reuneixin les condicions establer-
tes per al desenvolupament dels llocs de
treball d’acord amb el que disposi el dicta-
men de l’equip multiprofessional i superin
el procés selectiu. Tanmateix, en el cas que
quedin places desertes en finalitzar el pro-
cés selectiu, s’acumularan a la resta de
places del torn lliure.

1.3 Aquest procés selectiu s’ajusta al
que estableixen el VI Conveni col·lectiu únic
de l’àmbit de Catalunya del personal labo-
ral de la Generalitat de Catalunya; la Llei
15/1997, de 24 de desembre (DOGC núm.
2548, de 31.12.1997), de taxes i preus
públics de la Generalitat de Catalunya,
quant a les taxes d’inscripció en les con-
vocatòries per a la selecció de personal; la
Llei 1/1998, de 7 de gener (DOGC núm.
2553, de 9.1.1998), de política lingüística;
el Decret 161/2002, d’11 de juny (DOGC
núm. 3660, de 19.6.2002), sobre l’acredi-
tació del coneixement del català i aranès
en els processos de selecció de personal
i de provisió de llocs de treball de les ad-
ministracions públiques de Catalunya; a
l’Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny
(DOGC núm. 4168, de 6.7.2004), sobre els
títols, diplomes i certificats equivalents als
certificats de coneixements de català de la
Secretaria de Política Lingüística; al Decret
389/1996, de 2 de desembre (DOGC núm.
2291, d’11.12.1996), pel qual es regula
l’accés dels ciutadans dels estats membres
de la Unió Europea a la funció pública de
l’Administració de la Generalitat; el Decret
66/1999, de 9 de març (DOGC núm. 2852,
de 22.3.1999), sobre l’accés a la funció pú-
blica de les persones amb discapacitat i
dels equips de valoració multiprofessional;
i aquestes bases.

1.4 Els aspirants, al llarg del procés se-
lectiu, han de acreditar el coneixement de
la llengua catalana, tant en la expressió oral
com en la escrita, en el grau adequat a les
funcions pròpies dels llocs de treball objec-
te de la convocatòria.

1.5 Els aspirants admesos en el procés
selectiu que no tinguin la nacionalitat espa-
nyola han d’acreditar el coneixement de la
llengua castellana, tant en l’expressió oral
com en l’escrita, en el grau adequat a l’exer-
cici de les funcions pròpies dels llocs de
treball objecte de la convocatòria.

—2 Requisits de participació
Per ser admesos en el procés selectiu els

aspirants han de complir els requisits se-
güents:

2.1 Requisits generals.
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un

altre estat membre de la Unió Europea o la
d’un altre estat al qual, en virtut de tractats
internacionals subscrits per la Unió Europea
i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la
lliure circulació de treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge,
els descendents i els descendents del còn-
juge, tant dels ciutadans espanyols com dels
nacionals dels altres estats membres de la
Unió Europea o dels estats als quals, en
virtut de tractats internacionals subscrits per
la Unió Europea i ratificats per Espanya, els
sigui aplicable la lliure circulació de treballa-
dors, qualsevol que sigui la seva nacionali-
tat, sempre i quan els cònjuges no estiguin
separats de dret i, pel que fa als descen-
dents, siguin menors de vint-i-un anys o ma-
jors d’aquesta edat però visquin a càrrec
dels seus progenitors.

De conformitat amb el que estableix la Llei
orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets
i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva

integració social, reformada per la Llei or-
gànica 8/2000, de 22 de desembre, els
estrangers residents a Espanya podran
participar, d’acord amb els principis cons-
titucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i pu-
blicitat, en les convocatòries d’accés, sem-
pre i quan reuneixin els requisits exigits a la
convocatòria i els que siguin exigits en la
normativa vigent.

En qualsevol cas, els aspirants que no tin-
guin la nacionalitat espanyola han d’acredi-
tar documentalment la seva nacionalitat.

b) Haver complert 18 anys i no superar
l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Satisfer les taxes establertes, llevat que
es tingui i acrediti una causa d’exempció.

d) Posseir la capacitat física i psíquica ne-
cessària per a l’exercici de les funcions
pròpies dels llocs de treball objecte de la
convocatòria.

e) No estar inhabilitat per a l’exercici de
les funcions públiques ni estar separat mit-
jançant expedient disciplinari del servei de
qualsevol administració pública. Els aspi-
rants que no tinguin la nacionalitat espanyola
hauran d’acreditar, mitjançant declaració
jurada o promesa, que no estan sotmesos
a cap sanció disciplinària o condemna pe-
nal que els impedeixi l’accés a la funció
pública en el seu estat d’origen.

2.2 Requisits específics:
2.2.1 Els aspirants, en funció dels llocs

als quals opten, han d’estar en possessió
de la titulació que es detalla a continuació
o equivalent, o estar en condicions d’obte-
nir-la, sens perjudici del que determina la
disposició transitòria quarta del VI Conveni
col·lectiu únic del personal laboral:

a) Per als llocs de treball amb codi nú-
mero 1 i 2.

Denominació del lloc: professor especia-
lista de dansa (instrumentalista acompa-
nyant) grup A1.

Títol superior de música especialitat pia-
no.

b) Per als llocs de treball amb codi nú-
mero 3 i 4.

Denominació del lloc: professors especi-
alista de música (clarinet) grup A1.

Títol superior de música, especialitat cla-
rinet o habilitació del Departament d’Edu-
cació i Universitats per impartir ensenya-
ments equivalents al grau elemental de
música i llicenciatura.

c) Per als llocs de treball amb codi nú-
mero 5 i 6.

Denominació del lloc: professor especia-
lista de música (llenguatge musical) grup A1.

Títol superior de música, especialitat en
solfeig i teoria o llicenciatura més títol de pro-
fessors de piano expedit a l’empara del De-
cret 2618/1966, de 10 de setembre.

d) Per als llocs de treball amb codi nú-
mero 7 i 8.

Denominació del lloc: professor especia-
lista de música (piano) grup A1.

Títol superior de música, especialitat pi-
ano.

e) Per als llocs de treball amb codi nú-
mero 9 i 10.

Denominació del lloc: professor especia-
lista de música (violí) grup A1.

Títol superior de música, especialitat vio-
lí.
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f) Per als llocs de treball amb codi núme-
ro 11 i 12.

Denominació del lloc: professor especia-
lista de música (violoncel) grup A1.

Títol superior de música, especialitat vio-
loncel.

g) Per al lloc de treball amb codi número
13.

Denominació del lloc: professor especia-
lista de música (flauta de bec) grup A1.

Títol de professor de flauta de bec expe-
dit a l’empara del Decret 2618/1966, de 10
de setembre, i llicenciatura.

h) Per al lloc de treball codi número 14.
Denominació del lloc: professor especia-

lista de música (cant coral) grup B.
Títol de professor de cant expedit a l’em-

para del Decret 2618/1966, de 10 de se-
tembre, i diplomatura.

i) Per al lloc de treball codi número 15.
Denominació del lloc: professor especia-

lista de música (guitarra) grup A1.
Títol superior de música, especialitat gui-

tarra.
j) Per al lloc de treball codi número 16.
Denominació del lloc: professor especia-

lista de música (trombó) grup B.
Títol professor de trombó expedit a l’em-

para del Decret 2618/1966, de 10 de se-
tembre, i Títol de professor de bombardí
expedit a l’empara del Decret 2618/1966,
de 10 de setembre.

k) Per al lloc de treball codi número 17.
Denominació del lloc: professor especia-

lista de música (viola) grup A1.
Títol superior de música, especialitat vio-

la.
l) Per al lloc de treball codi número 18.
Denominació del lloc: professors especi-

alista de música (saxo) grup B.
Títol de grau mitja de saxo.
m) Per al lloc de treball codi número 19.
Denominació del lloc: professor especia-

lista de música (fagot) grup A1.
Títol superior de música, especialitat fa-

got.
n) Per al lloc de treball codi número 20.
Denominació del lloc: professor especia-

lista de música (trompeta) grup A1.
Títol superior de música, especialitat

trompeta.
o) Per al lloc de treball codi número 21.
Denominació del lloc: professor especia-

lista de música (trompa) grup A1.
Títol superior de música. Especialitat

trompa.
p) Per al lloc de treball codi número 22.
Denominació del lloc: professor especia-

lista de dansa (castanyoles) grup B.
Títol de professor expedit a l’empara del

Decret 2618/1966, de 10 de setembre, i en-
senyaments aprovats del Mètode de Cas-
tanyoles Emma Maleras.

q) Per al lloc de treball codi número 23.
Denominació del lloc de treball: profes-

sor especialista de dansa (dansa creativa)
grup A1.

Titulació d’un conservatori o escola su-
perior de dansa en l’especialitat de dansa
contemporània.

Els títols obtinguts a l’estranger hauran
de disposar de la corresponent homologa-
ció del Ministeri d’Educació i Ciència.

2.2.2 El personal laboral temporal con-
tractat amb anterioritat al 20 de novembre
de 1998, data de l’entrada en vigor del IV
Conveni únic, que presti els seus serveis
professionals a l’Administració de la Gene-
ralitat amb un contracte subscrit bé en raó
de la seva titulació, bé per la seva capacitat
provada en el desenvolupament professio-
nal, pot participar en aquesta convocatòria
si, en el supòsit de no reunir el requisit que
estableix la base 2.2.1, disposa de capaci-
tat provada en relació amb la categoria del
lloc al qual opta, i reuneix la resta de requi-
sits establerts. Aquesta circumstància
s’haurà de fer constar en l’apartat corres-
ponent de la sol·licitud.

A aquests efectes s’entendrà com a ca-
pacitat provada l’experiència professional en
el desenvolupament de les funcions pròpi-
es del lloc, adquirida en activitats professi-
onals anteriors, i demostrada durant el pe-
ríode de prova previst a la base 10 de la
convocatòria.

2.3 Els requisits generals i específics in-
dicats anteriorment s’han de complir el
darrer dia del termini de presentació de
sol·licituds i s’han de continuar complint fins
a la data d’inici de la relació laboral fixa.

—3 Sol·licituds i drets d’examen
3.1 Presentació de sol·licituds.
3.1.1 Les sol·licituds per prendre part en

aquesta convocatòria, s’han d’adreçar al se-
cretari general del Departament de d’Edu-
cació i Universitats (Via Augusta, 202-226,
08021 Barcelona) i s’han de formalitzar en
model normalitzat. Els exemplars són a dis-
posició dels interessats a la seu central del
Departament d’Educació i Universitats (Via
Augusta, 2002-226, 08021 Barcelona) i als
seus serveis territorials, les adreces de les
quals figuren en l’annex 4 d’aquesta Reso-
lució. Aquesta sol·licitud, que en cada cas
tindrà assignat un número de referència
identificatiu, que serà diferent en cada una
d’elles, s’haurà d’emplenar segons les ins-
truccions que figuren a la base 3.3 i al dors
de la pròpia sol·licitud i haurà de ser neces-
sàriament un exemplar original (amb dos
fulls autocopiatius), de manera que no se’n
podran fer fotocòpies, ja que cada sol·licitud
ha de tenir un número de referència dife-
renciat.

3.1.2 Les sol·licituds es poden presen-
tar als registres dels serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats, les
adreces de les quals figuren a l’annex 4
d’aquesta Resolució.

Així mateix, també es podran presentar
pels mitjans que estableix l’article 38.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

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

3.1.3 Els aspirants podran participar en
la convocatòria per més d’una categoria
laboral. En el cas de participar per catego-
ries laborals diferents, s’hauran de forma-
litzar i presentar tantes sol·licituds com
grups als quals s’opta. En el cas de parti-
cipar per categories laborals del mateix

grup professional podran fer-ho en una
única sol·licitud.

3.1.4 Juntament amb la sol·licitud, els as-
pirants han d’adjuntar:

a) Còpia compulsada del document na-
cional d’identitat o, en el cas de no tenir la
nacionalitat espanyola, del document ofici-
al acreditatiu de la personalitat.

b) Per restar exempt de la realització de
la prova de coneixements de llengua cata-
lana que preveu la base 6.1.1.a) d’aquesta
convocatòria:

Còpia compulsada de la documentació
acreditativa d’estar en possessió, si s’es-
cau, de coneixements de llengua catalana
de suficiència de català (certificat C o supe-
rior) de la Secretaria General de Política Lin-
güística, o equivalent, per quedar exempt,
si s’escau, de la realització de la prova de
coneixements de llengua catalana.

Certificació del secretari general del de-
partament corresponent, o de l’òrgan en què
delegui, on consti de manera clara i expres-
sa el procés de selecció de personal per
accedir a l’Administració de la Generalitat
de Catalunya en què hagi participat l’aspi-
rant, amb indicació del número de registre
de la convocatòria i l’especificació que l’as-
pirant ha obtingut plaça. Si es tracta d’al-
gun dels processos selectius convocats pel
Departament d’Educació i Universitats no
serà necessària la mencionada acreditació
documental.

Als efectes de l’exempció de la realització
de la prova de coneixements de llengua ca-
talana es pot consultar la taula de títols, di-
plomes i certificats de coneixements de ca-
talà de la Secretaria de Política Lingüística a
l’adreça d’Internet: http://www.gencat.net/
educacioiuniversitats.

3.1.5 Acreditació de l’exempció del pa-
gament de la taxa d’inscripció.

3.1.5.1 Els aspirants exempts del paga-
ment de la taxa d’inscripció per trobar-se
en situació d’atur i no percebre cap presta-
ció econòmica hauran de fer-ho constar a
la sol·licitud i aportar en el termini de pre-
sentació de sol·licituds, un certificat emès
per la corresponent oficina de treball del De-
partament de Treball i Indústria i/o, si s’es-
cau, de l’INEM on consti que dins d’aquest
termini es troben en situació d’atur i que no
tenen dret a rebre cap prestació econòmi-
ca.

3.1.5.2 Els aspirants exempts del paga-
ment de la taxa d’inscripció per estar jubi-
lats o per acreditar una discapacitat igual o
superior al 33% hauran de fer-ho constar a
la sol·licitud i aportar en el termini de pre-
sentació de sol·licituds, la documentació
emesa per l’òrgan competent acreditativa
que en aquest termini es troben jubilades o
tenen reconeguda una discapacitat igual o
superior al 33%.

3.1.6 Participació dels aspirants amb dis-
capacitat.

Els aspirants amb discapacitat seran ad-
mesos a la realització de les proves sense
necessitat d’acreditar les seves condicions
psíquiques, físiques o sensorials abans del
seu començament. Només ho hauran de fer
quan s’acullin a les places reservades i/o
sol·liciten adaptació de les proves i/o del lloc
de treball mitjançant el dictamen vinculant
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que s’estableix a la base 3.1.6.1, sens per-
judici que, superat el procés selectiu, en
presentar la documentació per ser contrac-
tats indicada a la base 8.2, hagin d’acredi-
tar, igual que la resta d’aspirants, la seva
capacitat per desenvolupar les funcions i
tasques del lloc de treball i prestar el servei
públic corresponent.

Els aspirants amb discapacitat podran de-
manar en la sol·licitud de participació l’adap-
tació o l’adequació de temps i mitjans ma-
terials per a la realització de les proves que
preveu la convocatòria.

El tribunal qualificador adoptarà les me-
sures necessàries per tal que els aspirants
discapacitats gaudeixin d’igualtat d’oportu-
nitats respecte a la resta d’aspirants.

3.1.6.1 Aspirants amb discapacitat igual
o superior al 33%.

Els aspirants amb discapacitat igual o su-
perior al 33% ho hauran de fer constar a la
sol·licitud de participació i hauran de pre-
sentar al tribunal qualificador un dictamen
vinculant de les condicions psíquiques, físi-
ques o sensorials, expedit per l’equip de
valoració multiprofessional competent, que
haurà de contenir els aspectes següents:

a) Que el grau de disminució de l’aspi-
rant és igual o superior al 33%.

b) Que l’aspirant compleix les condicions
d’aptitud personal en relació al lloc de tre-
ball.

c) Les adaptacions de temps i/o mitjans
materials que, si s’escau, l’aspirant reque-
reix per a la realització de les proves.

d) L’adaptació del lloc de treball neces-
sària, si s’escau.

e) L’existència de dificultats d’integració
laboral i d’autonomia personal, si s’escau.

La presentació del dictamen es farà con-
juntament amb la sol·licitud de participació
en aquesta convocatòria o bé en el termini
de reclamacions contra la llista provisional
d’aspirants admesos i exclosos.

Als efectes de l’obtenció d’aquest dicta-
men, els aspirants s’han d’adreçar als cen-
tres de l’ICASS del Departament de Benes-
tar i Família indicats a la base 3.3.g).

La manca d’aportació del dictamen vin-
culant comportarà la no admissió de l’aspi-
rant per optar a les places reservades i la
impossibilitat de fer adaptacions.

3.1.6.2 Aspirants amb discapacitat que
s’acullen a les places reservades i/o sol·li-
citen adaptació de les proves i/o del lloc de
treball.

Els aspirants amb discapacitat que tinguin
reconeguda la condició legal de disminuït
que vulguin acollir-se a les places reserva-
des hauran de presentar el dictamen que
es preveu a la base 3.1.6.1 d’aquesta con-
vocatòria.

3.2 Termini de presentació.
El termini de presentació de sol·licituds

serà de vint dies naturals comptadors a
partir de l’endemà de la publicació d’aques-
ta convocatòria al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya.

3.3 Instruccions per emplenar les sol·li-
cituds.

Per emplenar la sol·licitud els aspirants
hauran de tenir en compte les instruccions
que figuren al revers de l’imprès i, a més, el
següent:

a) Es faran constar totes les dades reque-
rides i específicament:

El número de registre de la convocatòria,
és a dir, L003/06.

b) Llocs als quals sol·licita ser admès/a.
Els aspirants indicaran amb exactitud el

codi i la denominació del lloc al qual opten.
Així mateix, si desitgen optar a més d’un lloc
dels convocats del mateix grup, podran fer-
ho en la mateixa sol·licitud indicant, en
aquest cas, l’ordre numèric de prioritat a
l’apartat reservat a aquests efectes. En el
cas d’optar per llocs de diferents grups, han
de presentar tantes sol·licituds com grups
als quals opten.

c) Altres dades de la convocatòria.
A l’apartat dades personals s’al·legarà, si

s’escau, la circumstància que correspongui:
Ser cònjuge, o descendent, o descendent

del cònjuge, dels ciutadans espanyols i dels
nacionals d’altres estats membres de la Unió
Europea o dels estats als quals els sigui
aplicable la lliure circulació de treballadors,
sempre que els cònjuges no estiguin sepa-
rats de dret i, pel que fa als descendents,
siguin menors de vint-i-un anys o majors
d’aquesta edat que visquin a càrrec dels
seus progenitors. O ser estranger resident
a Espanya, no pertanyent a la Unió Euro-
pea, d’acord amb el que preveu la Llei or-
gànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets
i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva
integració social, reformada per la Llei or-
gànica 8/2000, de 22 de desembre.

A l’apartat formació i, si s’escau, que l’as-
pirant s’acull a la disposició transitòria quar-
ta del VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de
Catalunya del personal laboral de la Gene-
ralitat de Catalunya.

A l’apartat exempció de la taxa d’inscrip-
ció a la convocatòria, si escau, que l’aspi-
rant és exempt del pagament de la taxa
requerida, d’acord amb el que preveu la
base 3.4.5 d’aquesta convocatòria.

d) A l’apartat formació s’indicarà el títol
o títols acadèmics oficials que s’al·leguin per
participar a la convocatòria, d’acord amb
l’indicat a la base 2.2.1. Així mateix, s’indi-
carà, si s’escau, el nivell de coneixements
de l lengua catalana que es posseeix,
d’acord amb els certificats de coneixements
establerts per la Secretaria General de Po-
lítica Lingüística, o els declarats equivalents
a aquests.

Si no es disposa de la documentació as-
senyalada en el paràgraf anterior, s’indicarà
expressament si s’ha participat i obtingut
plaça en un procés de selecció de personal
per accedir a l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya, en què hi hagués esta-
blerta una prova o exercici de llengua cata-
lana del mateix nivell o superior que el
requerit per aquesta convocatòria, tot indi-
cant el departament convocant i el número
de registre de la convocatòria.

e) Els aspirants amb discapacitat igual o
superior al 33% que tinguin reconeguda la
condició legal de disminuït i vulguin acollir-
se a les places reservades previstes a l’an-
nex 3 d’aquesta Resolució, ho indicaran a
l’apartat corresponent.

f) Els aspirants amb discapacitat podran
demanar en la sol·licitud de participació
l’adaptació o l’adequació de temps i mitjans

materials per a la realització de les proves
i dels exercicis previstos en la convocatò-
ria, i el motiu o motius d’aquestes. (Als efec-
tes de les adaptacions s’utilitzaran els co-
dis indicats al revers de la sol·licitud).

g) Així mateix, els aspirants amb disca-
pacitats podran demanar en la sol·licitud
de participació l’adaptació del lloc de tre-
ball sempre que aquesta no sigui incom-
patible amb el contingut del lloc i servei
públic que s’ha de prestar. Als efectes
d’aquestes adaptacions es considerarà el
que estableix l’article 7 del Decret 66/1999,
de 9 de març.

Als efectes de tot l’anterior, els aspirants
amb discapacitats, si s’escau, s’han de
dirigir als centres següents de l’Institut
Català d’Assistència i  Serveis Socials
(ICASS) del Departament de Benestar i
Família:

Centres d’atenció a disminuïts (CAD) de-
pendents de l’ICASS. Municipis, comarques
i/o àmbits territorials.

Comarques de Barcelona, excepte el
Vallès Occidental, el Bages i el Berguedà.

(EVO) av. Paral·lel, 145, 08004 Barcelona,
tel. 93.425.22.44.

Barcelona ciutat. Municipis de l’Hospitalet
de Llobregat, Sant Just Desvern i Esplugues
de Llobregat i comarques de l’Alt Penedès,
l’Anoia, el Garraf, Osona, el Vallès Oriental
i el Baix Llobregat.

CAD (Badal), rambla de Badal, núm. 102,
08014 Barcelona, tel. 93.331.21.62.

Comarques del Vallès Occidental, el
Bages i el Berguedà.

CAD (Terrassa), c. Prat de la Riba, núm.
30-32, 08222 Terrassa, tel. 93.785.83.00.

Municipis de Santa Coloma de Gramenet,
Sant Adrià de Besòs i Badalona, i comarca
del Maresme.

CAD (Badalona), av. del Marquès de
Mont-roig, núm. 64, baixos, 08912 Ba-
dalona, tel. 93.387.41.08.

Girona ciutat i Comarques.
CAD (Girona), carrer Emili Grahit, núm. 2,

17001 Girona, tel. 972.48.60.60.
Lleida ciutat i comarques.
CAD (Lleida), av. del Segre, núm. 5, 25007

Lleida, tel. 973.70.36.00.
Tarragona ciutat i comarques, excepte el

Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la
Terra Alta.

CAD (Tarragona), av. d’Andorra, núm. 9,
baixos, 43002 Tarragona, tel. 977.21.34.71.

Comarques del Baix Ebre, el Montsià, la
Ribera d’Ebre i la Terra Alta.

CAD (Terres de l’Ebre), carrer Ruiz de Alda,
33, 43870 Amposta, tel. 977.70.67.51.

h) A l’apartat experiència professional es
farà constar la que es posseeixi.

i) És imprescindible que la sol·licitud es-
tigui signada per l’aspirant.

3.4 Taxes d’inscripció a la convocatò-
ria.

3.4.1 D’acord amb el que preveu la nor-
mativa vigent en matèria de taxes i preus
públics de la Generalitat de Catalunya, per
inscriure’s a la convocatòria els aspirants
han de satisfer la taxa següent:

Per accedir als llocs de treball del grup A:
49,30 euros.

Per accedir als llocs de treball del grup
B: 38,80 euros.
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3.4.2 Els aspirants que sol·licitin llocs de
treball de diferents grups professionals han
d’abonar les taxes especificades per a ca-
dascun dels grups del lloc o llocs sol·licitats.

3.4.3 El pagament de la taxa s’ha d’efec-
tuar en qualsevol de les oficines de la Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Cai-
xa”, que mitjançant transacció RIN, valida-
rà mecànicament l’imprès de la sol·licitud i
determinarà la conformitat del pagament
estampant el segell de l’entitat, de manera
que l’interessat amb el full que li correspon,
pugui acreditar l’abonament.

El pagament també podrà fer-se utilitzant
els terminals ServiCaixa. En aquest darrer
cas, el pagament podrà fer-se fins a l’hora
de tancament de les seves oficines de l’úl-
tim dia de termini per presentar la sol·licitud.

En el cas que el pagament es faci per
transferència bancària, es farà l’ingrés al
compte corrent 2100-3000-11-2201661873
de l’entitat indicada, fent constar com a
remitent el nom de l’aspirant i el número de
registre de la convocatòria.

No serà procedent la devolució de la taxa
pels drets d’examen en els supòsits d’ex-
clusió de les proves selectives per causa
imputable a la persona interessada.

3.4.4 El pagament a l’entitat bancària no
substituirà en cap cas el tràmit de presen-
tació de la sol·licitud davant l’Administració
dins el termini i de la manera prevista ante-
riorment.

3.4.5 Estan exempts de realitzar el pa-
gament de la taxa els aspirants que acredi-
tin documentalment, de conformitat amb el
que estableix la base 3.1.5 d’aquesta con-
vocatòria, que es troben, dins el termini de
presentació de sol·licituds, en situació d’atur
i no perceben cap prestació econòmica, o
que es estan jubilats. Així mateix, també
estaran exempts els aspirants que acreditin
una discapacitat igual o superior al 33%.

3.4.6 La manca de pagament, el paga-
ment incomplet de la taxa o la no acredita-
ció documental a efectes de l’exempció de
pagament, determinarà l’exclusió de l’aspi-
rant.

—4 Admissió dels aspirants
4.1 Un cop finalitzat el termini de pre-

sentació de sol·licituds, a proposta del tri-
bunal qualificador, el secretari general del
Departament d’Educació i Universitats dic-
tarà resolució en el termini màxim d’un mes
i declararà aprovada la llista provisional d’as-
pirants admesos i exclosos a la convocatò-
ria i la llista provisional d’exempts de realit-
zar la prova de coneixements de llengua
catalana. A la resolució esmentada, que es
publicarà al DOGC, s’indicaran els llocs on
s’exposa la llista completa certificada dels
aspirants admesos i dels aspirants exclo-
sos i dels motius d’exclusió.

4.2 Els aspirants disposaran d’un termi-
ni de deu dies a partir de l’endemà de la
publicació de la resolució indicada per for-
mular davant el tribunal qualificador les re-
clamacions que creguin oportunes, adreça-
des a esmenar els defectes que s’hagin
pogut produir, o per adjuntar la documen-
tació que es requereix a la convocatòria.

En aquests mateix termini els aspirants
que figurin com a exclosos en aquesta llista
provisional podran formular les reclamaci-

ons que creguin oportunes, d’acord amb el
que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, per tal d’esmenar el
defecte o per adjuntar la documentació
preceptiva que hagi motivat la seva exclu-
sió; i se’ls adverteix que, en cas que no
esmenin dins d’aquest termini el defecte a
ells imputable que hagi motivat la seva ex-
clusió, es considerà que desisteixen de la
seva petició.

En qualsevol cas i per tal d’evitar errors i,
en cas de produir-se, de possibilitar la seva
esmena dins el termini i en la forma esca-
ient, els aspirants comprovaran fefaentment,
no només que no figuren a la llista d’exclo-
sos, sinó a més que els seus noms figuren
a la llista d’admesos.

4.3 Una vegada transcorreguts quinze
dies des de la finalització del termini previst
a la base anterior, el secretari general del
Departament d’Educació i Universitats apro-
varà mitjançant una resolució, que es publi-
carà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, la llista definitiva dels aspirants
admesos i exclosos a la convocatòria, i la
llista definitiva d’aspirants exempts de rea-
litzar la prova de coneixements de llengua
catalana i hi constaran els llocs on aques-
tes s’exposen. En aquesta resolució s’indi-
caran, així mateix, la data, l’hora i el lloc de
realització de la primera prova.

4.4 D’acord amb el que disposa l’arti-
cle 59.5.b) de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les adminis-
t rac ions públ iques i  de l  procediment
administratiu comú, amb la publicació de les
resolucions indicades al DOGC i l’exposició
de la llista als taulers d’anuncis als llocs que
s’indiquin es considerarà realitzada l’opor-
tuna notificació als interessats, i s’iniciaran
els terminis a efectes de possibles reclama-
cions o recursos.

4.5 D’acord amb el Decret 66/1999, de
9 de març, sobre accés a la funció pública
de les persones amb discapacitat i dels
equips de valoració multiprofessional, els as-
pirants amb discapacitat igual o superior al
33% que tinguin reconeguda la condició
legal de disminuït i vulguin acollir-se a les
places reservades previstes a l’annex 3
d’aquesta Resolució, hauran de presentar
al tribunal qualificador, d’acord amb la base
3.1.6, un dictamen vinculant expedit per
l’equip multiprofessional competent.

4.6 Als efectes d’admissió dels aspi-
rants es tindran en compte les dades que
aquests facin constar a la sol·licitud, i serà
responsabilitat seva la veracitat de les da-
des.

4.7 Iniciaran l’actuació aquells aspirants
el primer cognom dels quals comenci per la
lletra que determini la resolució correspo-
nent a l’any 2007, que doni publicitat al
resultat del sorteig públic per determinar
l’ordre d’actuació dels aspirants en els pro-
cessos selectius que es realitzin durant
aquell any.

—5 Tribunal qualificador
5.1 El tribunal qualificador del present

procés selectiu el componen els membres
següents:

Presidenta: Rosa Maria Girbau Vila.
Presidenta suplent:  Teresa Cambra

Sánchez.

Vocals titulars:
1. Catalina Cuerda Quintana.
2. Manuel Domingo Valls.
3. Xavier Machacón Nevado, a proposta

dels representants dels treballadors.
4. Montserrat Vicente Valentín, en repre-

sentació de la Secretaria d’Administració i
Funció Pública.

Vocals suplents:
1. Eulàlia Tatché Casals.
2. Josep Ramon Vidal Cosialls.
3. Àngela Rodriguez Albertos, a propos-

ta dels representants dels treballadors.
4. Maria Rosa Falp Clavaguera, en repre-

sentació de la Secretaria d’Administració i
Funció Pública.

El tribunal podrà proposar, si ho conside-
ra necessari, la incorporació d’un assessor
especialista del Departament d’Educació i
Universitats en matèria de normalització lin-
güística, el qual es limitarà a assessorar als
membres del tribunal

5.2 El tribunal podrà acordar, si ho creu
convenient, la incorporació d’assessors es-
pecialistes, amb veu però sense vot, per-
què col·laborin amb els membres en la va-
loració dels aspirants en les proves o
exercicis que estimin pertinents. Els asses-
sors es limitaran a prestar col·laboració en
les seves especialitats tècniques.

5.3 Els membres del tribunal hauran
d’abstenir-se, i caldrà que ho notifiquin a
l’òrgan convocant, quan es trobin en algu-
na de les circumstàncies previstes a l’article
28.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, o quan hagin impartit cursos o tre-
balls per a la preparació d’aspirants a pro-
ves selectives els dos anys anteriors a la pu-
blicació de la convocatòria. Igualment, els
aspirants podran recusar els membres del
tribunal quan concorrin les circumstàncies
previstes.

5.4 El procediment d’actuació del tribu-
nal s’ajustarà en tot cas al que disposa la
Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’orga-
nització, procediment i règim jurídic de l’Ad-
ministració de la Generalitat, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

5.5 L’autoritat convocant, per si matei-
xa o a proposta del president del tribunal,
pot requerir, als efectes escaients, l’acredi-
tació dels aspectes necessaris quan cregui
que hi ha inexactituds o falsedats en les
quals hagin pogut incórrer els aspirants, els
quals podran ser exclosos motivadament de
la convocatòria en qualsevol moment si no
compleixen els requisits. Així mateix, en
qualsevol moment el tribunal pot requerir als
aspirants de la seva personalitat mitjançant
la presentació de qualsevol document ofici-
al identificatiu.

5.6 D’acord amb la base 3 d’aquesta
convocatòria, el tribunal adoptarà les me-
sures necessàries per tal que els aspirants
amb discapacitat gaudeixin d’ igualtat
d’oportunitats per a la realització de les
proves com la resta d’aspirants.

El tribunal decidirà sobre les peticions
d’adaptacions que s’efectuïn i tindrà en con-
sideració que no comportin una despesa ex-
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cessiva. Amb aquesta finalitat, podran de-
manar un informe sobre la sol·licitud d’adap-
tació als equips de valoració multiprofessi-
onal.

5.7 El tribunal qualificador podrà requerir
als aspirants amb discapacitat, mitjançant
una entrevista personal o altres mitjans
adients, la informació que consideri neces-
sària per a les adaptacions previstes a la
base 3 d’aquesta convocatòria.

Així mateix, també es podrà demanar el
corresponent dictamen als equips multipro-
fessionals o òrgans tècnics competents en
relació amb la procedència de les esmenta-
des adaptacions i de la compatibilitat amb
el desenvolupament de les funcions i tas-
ques dels llocs que es convoquen.

5.8 El tribunal resoldrà tots els dubtes
que puguin sorgir en l’aplicació d’aquestes
normes, així com el que calgui fer en el
casos no previstos.

5.9 De conformitat amb la normativa vi-
gent en matèria d’indemnitzacions per raó
de serveis a la Generalitat de Catalunya, el
tribunal té la categoria primera.

5.10 Als efectes de comunicacions i
altres incidències, el tribunal té la seu a IES
Secretari Coloma, de Barcelona.

—6 Procediment de selecció
El procediment de selecció dels aspirants

és el de concurs oposició.
Les proves a realitzar tindran caràcter eli-

minatori. La valoració de la fase d’oposició
no pot superar el 50% de la puntuació
màxima total.

6.1 Primera fase. Oposició.
6.1.1 La fase d’oposició està constituï-

da per les proves que s’indiquen a continu-
ació:

a) Primera prova.
De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix a realitzar davant membres del

tribunal i, si s’escau, amb els assessors es-
pecialistes que aquest designi, una prova
de coneixements de llengua catalana que
consta de dues parts:

Primera: s’hi avaluaran el domini de l’ex-
pressió escrita, per mitjà de la redacció d’un
text de 200 paraules com a mínim, i els co-
neixements pràctics de llengua, per mitjà de
cinc blocs de preguntes sobre aspectes lin-
güístics relacionats amb les funcions pròpi-
es de les places convocades.

Segona: consisteix en la lectura en veu
alta d’un text i una conversa sobre temes
generals d’actualitat per tal d’avaluar l’ex-
pressió oral.

El tribunal fixarà el temps per realitzar
aquesta prova, que no podrà ser superior a
1 hora per a la primera part i 30 minuts per
a la segona.

La qualificació de la prova és d’apte o no
apte.

Podran quedar exempts de realitzar la
prova de coneixements de llengua catala-
na els aspirants que acreditin documental-
ment dins el termini de presentació de sol·li-
cituds, sens perjudici del que estableix la
base 4.2 de la convocatòria, estar en pos-
sessió, si s’escau, del certificat de conei-
xements de llengua catalana de nivell de
suficiència de català (certificat C o superi-
or) de la Secretaria de Política Lingüística,
o equivalent.

En tot cas, per restar exempt de la prova
serà indispensable l’acreditació documen-
tal de la possessió del nivell de coneixe-
ments requerit.

Així mateix, podran quedar exempts de
la seva realització els aspirants que en la
data i lloc de realització de la prova, abans
de l’hora assenyalada per al seu inici, apor-
tin davant el tribunal l’original i una fotocò-
pia de la documentació acreditativa d’estar
en possessió de coneixements de llengua
catalana del nivell requerit o superior de la
Secretaria de Política Lingüística, o equiva-
lent.

També restaran exempts els aspirants que
hagin participat i obtingut plaça en un pro-
cés de selecció de personal per accedir a
l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya, en què hi hagués establerta una
prova o exercici de llengua catalana del
mateix nivell o superior que el requerit per
aquesta convocatòria.

b) Segona prova.
Consta d’una prova de caràcter obliga-

tori i eliminatori per als aspirants que no
tinguin la nacionalitat espanyola.

De conformitat amb el que estableix l’ar-
ticle 6 del Decret 389/1996, de 2 de desem-
bre, pel qual es regula l’accés dels ciuta-
dans dels estats membres de la Unió
Europea a la funció pública de l’Administra-
ció de la Generalitat, els aspirants admesos
en el procés selectiu que no tinguin la na-
cionalitat espanyola han d’acreditar el co-
neixement de la llengua castellana, tant en
l’expressió oral com en l’escrita.

Per tal d’acreditar aquests coneixements,
els aspirants hauran de fer una prova, que
serà avaluada pel tribunal, tenint en comp-
te que s’hi ha d’exigir un grau de coneixe-
ments idiomàtics adequats a l’exercici de les
funcions i/o activitats pròpies de les places
convocades.

La prova consistirà en la realització d’una
redacció de 200 paraules, com a mínim, i
en mantenir una conversa amb membres del
tribunal i, si s’escau, amb els assessors
especialistes que aquest designi.

El temps per a la realització d’aquesta
prova no pot ser superior a 45 minuts per a
la redacció i de 15 minuts per a la conver-
sa.

La qualificació d’aquesta prova és d’apte
o no apte.

Exempció de la prova de coneixements
de llengua castellana:

Podran quedar exempts de real itzar
aquesta prova els aspirants que en la data
i lloc de realització de la prova, abans de
l’hora assenyalada per al seu inici, aportin
davant el tribunal l’original i una fotocòpia
de la documentació acreditativa d’estar en
possessió del certificat conforme han cur-
sat la primària, la secundària i el batxillerat
a l’Estat espanyol; del diploma d’espanyol
(nivell superior) que estableix el Reial decret
1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent,
o la certificació acadèmica que acrediti haver
superat totes les proves adreçades a l’ob-
tenció d’aquest o del certificat d’aptitud en
espanyol per a estrangers expedit per les
escoles oficials d’idiomes.

c) Tercera prova.
De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix en el desenvolupament per es-
crit d’un dels següents temes tret a l’atzar
pel tribunal.

1. Els ensenyaments artístics en el règim
general i en el règim especial. Els ensenya-
ments artístics reglats i no reglats.

2. Organització i funcionament dels cen-
tres educatius: funcions dels òrgans direc-
tius i col·legiats. Centres integrats.

3. Estructura i elements essencials del
currículum. Projecte curricular del centre.
La interdisciplinarietat en els centres inte-
grats.

4. L’avaluació: formes, elements, agents,
objectes i criteris. L’avaluació en els ense-
nyaments artístics.

5. La tutoria: orientació. Atenció a la di-
versitat. Resolució de conflictes. Pla d’ac-
ció tutorial. La tutoria en els ensenyaments
artístics.

Per al desenvolupament d’aquest tema
cadascun dels aspirants disposarà d’una
hora.

El tribunal qualificarà aquesta prova de
zero a quatre punts.

Per a la superació d’aquesta prova els as-
pirants hauran d’obtenir una puntuació igual
o superior a dos punts.

d) Quarta prova.
De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix en la preparació de dues uni-

tats didàctiques per a nivell elemental fent
referència al cicle, objectius didàctics, con-
tinguts, activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, atenció a la diversitat, avaluació,
material, temporització i observacions que
cregui oportunes. En el cas de dansa haurà
de donar indicacions al pianista acompa-
nyant.

El tribunal escollirà una unitat didàctica
de les presentades per l’aspirant, i aquest
executarà la unitat didàctica davant d’alum-
nes d’un nivell equivalent a tercer o quart
del grau elemental de dansa i música (se-
gons l’especialitat a la que es presenti l’as-
pirant).

La presentació de les unitats didàctiques
es realitzarà quan determini el tribunal.

Per l’execució de la unitat didàctica l’as-
pirant disposarà de 20 minuts.

Pel que fa als aspirants al lloc de pianista
acompanyant (dansa), hauran de portar pre-
parades propostes d’acompanyament pia-
nístic pel seguiment dels diferents tipus de
passos. No hauran de portar cap unitat
didàctica.

El tribunal podrà plantejar preguntes o
qüestions als candidats en relació amb el
contingut de la seva exposició. En aquest
cas el candidat disposarà d’un temps addi-
cional de fins a vint minuts.

El tribunal qualificarà aquesta prova de
zero a quatre punts.

Per a la superació d’aquesta prova els as-
pirants hauran d’obtenir una puntuació igual
o superior a dos punts.

6.1.2 La qualificació de la fase d’oposi-
ció es determinarà sumant les puntuacions
obtingudes en les proves obligatòries.

6.2 Inici de les proves.
6.2.1 Les proves s’iniciaran a partir del

19 de gener de 2007.
6.2.2 La data, l’hora i lloc de realització

de la primera prova es determinarà en la
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resolució prevista a la base 4.3 d’aquesta
convocatòria.

6.2.3 La data, l’hora i el lloc de realitza-
ció de la segona prova i següents seran de-
terminats pel tribunal i se’n donarà publici-
tat juntament amb els resultats de la prova
anterior a la seu del tribunal.

Amb aquesta publicació es considerarà
realitzada l’oportuna notificació als interes-
sats, i s’iniciaran els terminis a efectes de
possibles recursos.

6.2.4 Els aspirants que no compareguin
a les proves i exercicis el dia i hora asse-
nyalats, llevat dels casos de força major lliu-
rement apreciats pel tribunal, seran exclo-
sos de l’oposició i, conseqüentment, del
procés selectiu i perdran tots els seus drets
en aquesta convocatòria.

6.3 Segona fase. Concurs.
6.3.1 En la fase de concurs, que no té

caràcter eliminatori, es valoren:
a) Titulacions acadèmiques diferents a les

al·legades com a requisit i que siguin relle-
vants per al lloc de treball a cobrir (màxim
2 punts).

Titulacions universitàries.
Titulacions universitàries de primer cicle:

0,5 punts.
Titulacions universitàries de segon cicle:

0,5 punts.
Titulacions universitàries de tercer cicle:

0,5 punts.
Titulacions oficials de música i dansa
Titulacions de grau superior o equivalent:

0,5 punts.
Titulacions de grau mitjà o equivalent: 0,5

punts.
Per premi extraordinari en el grau supe-

rior de conservatori: 0,2 punts.
b) Experiència professional (màxim 5

punts).
Es puntuen només anys i mesos sencers

treballats d’acord amb el següent:
En un centre integrat (màxim 3 punts).
En l’especialitat o assignatura a la qual

opta: 0,4 punts per any, 0,333 punts per
mes.

En una altra especialitat o assignatura: 0,2
punts per any, 0,016 punts per mes.

En conservatoris, centres de grau mitjà,
escoles de música i escoles de dansa au-
toritzades pel Departament d’Educació i
Universitats (màxim 1 punt).

En l’especialitat o assignatura a la qual
opta: 0,2 punts per any, 0,016 punts per
mes.

En una altra especialitat o assignatura: 0,1
punts per any, 0,008 punts per mes.

En un CEIP o en un IES (màxim 1 punt).
En l’especialitat o assignatura a la qual

opta: 0,2 punts per any, 0,016 punts per
mes.

En una altra especialitat o assignatura: 0,1
punts per any, 0,008 punts per mes.

La experiència professional en l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya s’hau-
rà d’acreditar mitjançant certificació del
secretari general del departament corres-
ponent, o de l’òrgan en qui delegui. En el
cas de serveis prestats en altres adminis-
tracions i/o en l’àmbit del sector privat,
s’haurà d’acreditar mitjançant certificació de
l’òrgan competent en matèria de personal,
o de l’òrgan en qui delegui.

A totes les certificacions haurà de cons-
tar de manera clara i expressa el càrrec de
l’òrgan que té la competència per expedir
el certificat, o el de l’òrgan en el qual dele-
gui, així com la norma legal que els habilita
amb indicació, si s’escau, del diari o el
Butlletí Oficial en què s’hagi publicat. Així
mateix, hi han de constar, el grup, el règim
jurídic, el vincle, les funcions i el període
concret de prestació dels serveis fins a la
data de publicació de la convocatòria.

c) Formació i perfeccionament (màxim 2
punts).

Cursos de formació i perfeccionament
que versin directament sobre les tasques
pròpies dels llocs de treball a cobrir de 30
o més hores.

Impartits: 0,3 punts.
Rebuts: 0,2 punts.
Enregistraments i publicacions fins a 0,2

punts.
Concerts i representacions fins a 0,2

punts per concert o representació.
d) Coneixements de la llengua catalana

de nivell superior al nivell de suficiència de
català (certificat C) de la Secretaria de Po-
lítica Lingüística, o equivalent (màxim 1
punt).

6.3.2 Els mèrits s’hauran d’acreditar do-
cumentalment dins el termini de deu dies a
comptar de l’endemà de la publicació de les
qualificacions de la tercera prova.

El tribunal indicarà el lloc, el dia i l’hora
en què s’han de presentar els mèrits.

Als efectes de la valoració dels mèrits, no-
més es tindran en compte els mèrits per-
feccionats amb anterioritat a la data de
publicació d’aquesta convocatòria al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i es
tindran en consideració les formacions es-
pecífiques corresponents i les funcions i
activitats que figuren a l’annex 2 que siguin
anteriors a l’esmentada data.

—7 Publicació de resultats
7.1 Les qualificacions de les proves de

la fase d’oposició i les valoracions de la fase
de concurs es faran públiques, als efectes
del que preveu l’article 59.5.b) de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, a la seu del tri-
bunal.

Amb aquesta publicació es considerarà
realitzada l’oportuna notificació als interes-
sats, i s’iniciaran els terminis a efectes de
possibles recursos.

7.2 La valoració provisional dels mèrits
obtinguda pels aspirants en la fase de con-
curs es farà pública una vegada finalitzades
totes les proves de la fase oposició.

Els aspirants disposaran d’un termini de
deu dies a comptar de l’endemà de la pu-
blicació de l’esmentada valoració per pre-
sentar les al·legacions que considerin ne-
cessàries.

7.3 El tribunal, un cop estimades o des-
estimades les al·legacions presentades, farà
pública la valoració definitiva dels mèrits
acreditats pels aspirants en la fase de con-
curs al mateix temps que la publicació de la
puntuació total de la fase d’oposició, i la del
concurs oposició, si s’escau, que es deter-
minarà sumant les qualificacions d’ambdu-
es fases.

7.4 En cap cas la puntuació de la fase
de concurs no es podrà aplicar per supe-

rar les diferents proves de la fase d’oposi-
ció.

7.5 En cap cas el tribunal no podrà de-
clarar que ha superat el procés selectiu un
nombre d’aspirants que excedeixi el nom-
bre de places convocades, i serà nul·la de
ple dret qualsevol proposta que contravin-
gui l’anterior.

7.6 En cas d’empat en la puntuació fi-
nal, l’ordre s’establirà a favor de l’aspirant
que hagi obtingut la puntuació més alta en
la fase d’oposició. Si persistís l’empat, es
resoldrà a favor de l’aspirant que hagi ob-
tingut la puntuació més alta en la tercera
prova. Si encara persisteix, es decidirà a
favor de l’aspirant que hagi obtingut millor
puntuació a la quarta prova i, si no s’ha
resolt així, es decidirà a favor de qui hagi
obtingut major puntuació per l’experiència
professional acreditada en la fase de con-
curs. En el cas de persistir l’empat es rea-
litzarà una prova complementària relaciona-
da amb temes pedagògics per a resoldre’l.

—8 Proposta de seleccionats
8.1 La proposta de les persones candi-

dates per a la formalització dels correspo-
nents contractes de treball serà determina-
da per la puntuació total obtinguda pels
aspirants en el concurs oposició i d’acord
amb els criteris establerts a la base 7.6
anterior, tenint en compte el nombre de
places convocades i el dret preferent dels
aspirants que han superat el procés selec-
tiu i accedeixen per la via de places reser-
vades a les persones que tenen reconegu-
da la condició legat de disminuït.

Aquesta proposta, degudament motiva-
da, serà feta pública pel tribunal, per ordre
de puntuació i en llistes separades per a
cada categoria professional, a la seu del
tribunal.

Les persones candidates que siguin pro-
posades per cobrir més d’un lloc de treball
o categoria professional hauran d’optar per
un d’aquest, renunciant a ser contractades
pels altres.

8.2 Les persones candidates que siguin
proposades hauran de presentar a la Direc-
ció General de Personal Docent del Depar-
tament d’Educació i Universitats, dins del
termini dels 20 dies naturals comptadors
des de la data de publicació de la proposta,
la documentació que s’esmenta en aques-
ta base.

En aplicació de l’article 35.f) de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, els aspirants
proposats tenen dret a no presentar docu-
ments que ja es trobin en poder de l’admi-
nistració actuant. Per la qual cosa, s’exep-
ciona de presentar aquella documentació
que ja consti en l’expedient del procés.

La documentació a presentar és la se-
güent:

a) Còpia compulsada del número d’iden-
tificació fiscal, quan aquest no consti al do-
cument nacional d’identitat o al document
oficial acreditatiu de la personalitat, així com
la documentació necessària a efectes d’al-
ta en nòmina, seguretat social i a efectes
fiscals.

b) Còpia compulsada de la documenta-
ció que acrediti la seva nacionalitat en el cas
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que els aspirants no tinguin la nacionalitat
espanyola.

c) Els aspirants que no tinguin la nacio-
nalitat espanyola ni la dels altres estats
membres de la Unió Europea ni la dels es-
tats als quals, en virtut de tractats interna-
cionals subscrits per la Unió Europea i rati-
ficats per Espanya, els sigui aplicable la lliure
circulació de treballadors, i es trobin inclo-
sos en algun dels supòsits previstos al se-
gon paràgraf de la base 2.1.a), han de pre-
sentar la corresponent documentació
expedida per les autoritats competents que
acrediti el vincle de parentiu amb el nacio-
nal d’un estat membre de la Unió Europea
o dels estats als quals, en virtut de tractats
internacionals subscrits per la Unió Europea
i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la
lliure circulació de treballadors.

Pel que fa als descendents majors de vint-
i-un anys, el fet de viure a càrrec del naci-
onal d’un estat membre de la Unió Europea
o dels estats als quals, en virtut de tractats
internacionals subscrits per la Unió Europea
i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la
lliure circulació de treballadors.

En el cas dels cònjuges han de presentar
una declaració jurada o promesa efectuada
pel nacional de l’estat membre de la Unió
Europea o dels estats als quals, en virtut de
tractats internacionals subscrits per la Unió
Europea i ratificats per Espanya, els sigui
aplicable la lliure circulació de treballadors,
en la qual manifesti fefaentment que no està
separat de dret del seu cònjuge.

Així mateix, els estrangers que no perta-
nyin a la Unió Europea, hauran de presentar
a més del permís de residència o autoritza-
ció d’estada, una autorització administrati-
va per treballar, llevat que siguin espanyols
d’origen que haguessin perdut la naciona-
litat espanyola o que es trobin en qualsevol
dels supòsits inclosos en l’article 41 de la
Llei orgànica 4/2000, de 22 de desembre,
sobre drets i llibertats dels estrangers a
Espanya i la seva integració social, modifi-
cada per la Llei orgànica 8/2000.

Tota la documentació que es presenti en
llengua estrangera ha d’anar acompanyada
de la corresponent traducció jurada.

d) Fotocòpia confrontada del títol o res-
guard d’haver-lo sol·licitat. Si el títol ha es-
tat obtingut a l’estranger, caldrà adjuntar-hi
la corresponent homologació del Ministeri
d’Educació i Ciència.

e) La capacitació provada, quan sigui
considerada com a requisit d’accés, d’acord
amb la disposició transitòria quarta del VI
Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya
del personal laboral de la Generalitat de
Catalunya, s’haurà d’acreditar mitjançant
certificació del secretari general del depar-
tament corresponent o de l’òrgan en qui
delegui, quan s’hagi assolit en l’Administra-
ció de la Generalitat.

f) Declaració de no estar inhabilitat per
a l’exercici de les funcions públiques ni
estar separat mitjançant expedient discipli-
nari del servei de qualsevol administració
pública. Els aspirants que no tinguin la
nacionalitat espanyola hauran d’acreditar,
mitjançant declaració jurada o promesa,
que no estan sotmesos a cap sanció dis-
ciplinària o condemna penal que els impe-

deixi l’accés a la funció pública en el seu
estat d’origen.

g) Certificat mèdic oficial acreditatiu de
no patir cap malaltia ni defecte físic o psí-
quic que impossibiliti el desenvolupament de
les tasques pròpies de les places a cobrir,
lliurat dins els tres mesos anteriors a la seva
presentació.

Els aspirants que tinguin reconeguda la
condició legal de disminuït hauran de pre-
sentar dictamen expedit per l’equip multi-
professional competent, o per l’òrgan tèc-
nic competent, en els termes previstos al
Decret 66/1999, de 9 de març, a no ser que
ja l’hagin presentat en el termini de presen-
tació de sol·licituds o en el de presentació
de reclamacions contra la llista provisional
d’admesos i exclosos.

h) Declaració de no estar inclòs en cap
dels supòsits d’incompatibilitat previstos a la
legislació vigent, o declaració que se sol·-
licitarà l’autorització de compatibilitat, o que
s’exercirà l’opció que preveu l’article 10 de
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incom-
patibilitats del personal al servei de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya.

8.3 Els aspirants proposats que no pre-
sentin la documentació requerida, llevat dels
casos de força major, que seran deguda-
ment comprovats per l’autoritat convocant,
i els que no compleixin les condicions i els
requisits exigits i els que renunciïn al procés
selectiu, no podran ser contractats i que-
daran anul·lades les seves actuacions, sens
perjudici de la responsabilitat en què hagin
pogut incórrer en cas de falsedat. En aquest
casos, i tenint en compte l’establert a la base
8.1, el tribunal qualificador podrà proposar
nous aspirants que hagin superat el procés
selectiu.

8.4 La formalització dels contractes la-
borals fixos al nous treballadors comporta-
rà la desocupació, amb les peculiaritats
pròpies en cada cas, dels llocs ofertats
coberts mitjançant contracte laboral tempo-
ral no fix.

—9 Formalització dels contractes de tre-
ball

Un cop verificat que els aspirants han pre-
sentat la documentació indicada i reuneixen
els requisits i les condicions requerides, es
procedirà a la formalització per escrit dels
contractes de treball.

En aquest contracte s’indicarà en tots els
casos, l’expressió de quedar afectats pel
Conveni col·lectiu que correspongui, el grup,
el subgrup i la categoria professional per la
qual es contracta el treballador.

En el contracte ha de figurar una clàusula
que faci referència al fet que ha estat subs-
crit pel treballador amb coneixement de les
obligacions que es deriven de la normativa
d’incompatibilitats que estableix la Llei 21/
1987, de 26 de novembre.

Als nous treballadors se’ls informarà dels
riscs específics que afectin el seu lloc de
treball o funció i de les mesures de protec-
ció i prevenció aplicables.

—10 Període de prova
El personal de nou ingrés al qual se li hagi

formalitzat un contracte laboral ha de supe-
rar en cada cas els períodes de prova se-
güents:

Treballadors del grup A: 6 mesos.
Treballadors del grup B: 6 mesos.
Durant aquest període, el treballador té

els mateixos drets i obligacions que els tre-
balladors fixos en plantilla del mateix grup,
subgrup i categoria professional, i durant
aquest període pot rescindir la seva relació
de treball qualsevol de les dues parts.

Quan l’Administració estimi que el treba-
llador no ha superat el període de prova, ha
d’informar de la seva decisió els represen-
tants dels treballadors o, si s’escau, la co-
missió paritària del Conveni col·lectiu únic
de l’àmbit de Catalunya del personal labo-
ral de la Generalitat de Catalunya.

Quan el treballador hagi superat positiva-
ment el període de prova, el cap de la unitat
corresponent haurà d’acreditar, mitjançant
una certificació oficial, aquesta situació de
fixesa de la relació laboral.

Als treballadors que accedeixin a la con-
dició de fix i que anteriorment i sense solu-
ció de continuïtat hagin ocupat llocs de tre-
ball de les mateixes característiques per
mitjà de contracte temporal a l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya, se’ls
computarà el temps treballat a efectes de
compliment del període de prova.

Els treballadors que per disminució de
la seva capacitat laboral siguin suscepti-
bles de reocupació estan exempts del
període de prova, encara que es pot de-
terminar un període d’adaptació al nou lloc
de treball.

—11 Règim d’impugnacions i al·legacions
11.1 Contra les resolucions definitives

de l’òrgan convocant, els interessats po-
dran interposar recurs potestatiu de repo-
sició davant el secretari general del Depar-
tament d’Educació i Universitats en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la seva publicació o notificació, o direc-
tament recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa
de l  Tr ibuna l  Super ior  de Just íc ia  de
Catalunya en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publica-
ció o notificació, de conformitat amb el que
preveuen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i l’article
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, re-
guladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

11.2 Contra els actes de tràmit del tri-
bunal que decideixin directament o indirec-
tament el fons de l’assumpte, determinin
la impossibilitat de continuar en el procés
selectiu, produeixin indefensió o perjudici
irreparable a drets o interessos legítims, els
interessats poden interposar recurs d’alça-
da davant el secretari general del Departa-
ment d’Educació i Universitats, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al tauler d’anuncis de la
seu.

11.3 Contra els actes de tràmit del tri-
bunal no inclosos en el punt anterior, els
aspirants, al llarg del procés selectiu, po-
dran formular totes les al·legacions que
considerin pertinents en el moment de fer-
se pública la puntuació final del procés
selectiu.
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ANNEX 2

Relació de llocs de treball: descripció i fun-
cions

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL.
CODIS NÚM. 1 I 2
Dansa (pianista instrumentista)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de dansa (instrumentista acom-
panyant) grup A1.

1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Mar-
torell.

1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol superior de

música especialitat piano.
1.5 Formació específica: formació en di-

dàctica de la dansa.
1.6 Jornada de treball de 37,5 hores

setmanals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Pianista acompanyant i repertorista.
Participació en activitats artístiques dins

i fora del centre.
Participació en l’elaboració i el desplega-

ment del projecte curricular del centre.
Elaboració de materials didàctics adap-

tats als ensenyaments integrats.
Participació en l’elaboració i execució de

les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
artística-dansa.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL.
CODIS NÚM. 3 I 4
Música (clarinet)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (clarinet) grup A1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Mar-

torell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol superior de

música especialitat clarinet o habilitació del
Departament d’Educació i Universitats per
impartir ensenyaments equivalents al grau
elemental de música i llicenciatura o equi-
valent.

1.5 Formació específica: formació en di-
dàctica de la música.

1.6 Jornada de treball: el lloc de treball
3 té una jornada de treball de 37,5 hores
setmanals i el lloc de treball 4 té una jorna-
da de treball de 24,75 hores setmanals amb
les retribucions corresponents.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especialitat

en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orientació

personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria i ensenya-
ments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL.
CODIS NÚM. 5 I 6
Música (llenguatge musical)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (llenguatge musical)
grup A1.

1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Mar-
torell.

1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol superior de

música, especialitat solfeig i teoria o llicen-
ciatura més títol de professor de piano ex-
pedit a l’empara del Decret 2618/1966, de
10 de setembre.

1.5 Formació específica: formació en di-
dàctica de la música.

1.6 Jornada de treball de 37,5 hores
setmanals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència en àrees de llenguatge musical

en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orientació

personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria i ensenya-
ments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL.
CODIS NÚM. 7 I 8
Música (piano)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (piano) grup A1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Mar-

torell.
1.3 Localitat: Barcelona.

1.4 Titulació específica: títol superior de
música, especialitat piano.

1.5 Formació específica: formació en di-
dàctica de la música.

1.6 Jornada de treball de 37,5 hores
setmanals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especialitat

en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orientació

personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria i ensenya-
ments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL.
CODIS NÚM. 9 I 10
Música (violí)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (violí) grup A1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Martorell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol superior de

música, especialitat violí.
1.5 Formació específica: formació en di-

dàctica de la música.
1.6 Jornada de treball de 37,5 hores.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especialitat

en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orientació

personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria i ensenya-
ments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.



Full de disposicions i actes administratius

3302

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL.
CODIS NÚM. 11 I 12
Música (violoncel)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (violoncel) grup A1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Mar-

torell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol superior

música, especialitat de violoncel.
1.5 Formació específica: formació en di-

dàctica de la música.
1.6 El lloc de treball núm. 11 té una jor-

nada de treball de 24,75 hores setmanals
amb les retribucions corresponents i el lloc
de treball 12 té una jornada de treball de
18,75 hores setmanals amb les retribucions
corresponents.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especialitat

en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orientació

personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria i ensenya-
ments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL.
CODI NÚM. 13
Música (flauta de bec)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (flauta de bec) grup A1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Mar-

torell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol de profes-

sor de flauta de bec expedit a l’empara del
Decret 2618/1966, de 10 de setembre, i
llicenciatura o equivalent.

1.5 Formació específica: formació en di-
dàctica de la música.

1.6 Jornada de treball de 37,5 hores
setmanals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especialitat

en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.

Col·laboració en les tasques d’orientació
personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria i ensenya-
ments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL.
CODI NÚM. 14
Música (cant coral)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (cant coral) grup B.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Mar-

torell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol de profes-

sor de cant expedit a l’empara del Decret
2618/1966, de 10 de setembre, i diploma-
tura.

1.5 Formació específica: formació en di-
dàctica de la música.

1.6 Jornada de treball de 37,5 hores
setmanals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especialitat

en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orientació

personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria i ensenya-
ments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL.
CODI NÚM. 15
Música (guitarra)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (guitarra) grup A1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Mar-

torell.

1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol superior de

música, especialitat guitarra.
1.5 Formació específica: formació en di-

dàctica de la música.
1.6 Jornada de treball de 24,75 hores

setmanals amb les retribucions proporcio-
nals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especialitat

en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orientació

personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria i ensenya-
ments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL.
CODI NÚM. 16
Música (trombó)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (trombó) grup B.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Mar-

torell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol de profes-

sor de trombó expedit a l’empara del De-
cret 2618/1966, de 10 de setembre, i títol
de professor de bombardí expedit a l’em-
para del Decret 2618/1966, de 10 de se-
tembre.

1.5 Formació específica: formació en di-
dàctica de la música.

1.6 Jornada de treball de 18,75 hores
setmanals amb les retribucions proporcio-
nals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especialitat

en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orientació

personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.
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Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria i ensenya-
ments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL.
CODI NÚM. 17
Música (viola)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (viola) grup A1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Mar-

torell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol superior de

música, especialitat viola.
1.5 Formació específica: formació en di-

dàctica de la música.
1.6 Jornada de treball de 24,75 hores

setmanals amb les retribucions proporcio-
nals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especialitat

en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orientació

personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria i ensenya-
ments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL.
CODI NÚM. 18
Música (saxofon)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (saxo) grup B.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Mar-

torell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol de grau

mitjà de saxo.
1.5 Formació específica: formació en di-

dàctica de la música.
1.6 Jornada de treball de 24,75 hores

setmanals amb les retribucions proporcio-
nals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:

Docència de l’instrument de l’especialitat
en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orientació

personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria i ensenya-
ments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL.
CODI NÚM. 19
Música (fagot)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (fagot) grup A1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Martorell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol superior de

música; especialitat fagot.
1.5 Formació específica: formació en di-

dàctica de la música.
1.6 Jornada de treball de 12,5 hores set-

manals amb les retribucions proporcionals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especialitat

en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orientació

personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria i ensenya-
ments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL.
CODI NÚM. 20
Música (trompeta)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (trompeta) grup A1.

1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Mar-
torell.

1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol superior de

música, especialitat trompeta.
1.5 Formació específica: formació en di-

dàctica de la música.
1.6 Jornada de treball de 18,75 hores

setmanals amb les retribucions proporcio-
nals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especialitat

en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orientació

personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria i ensenya-
ments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL.
CODI NÚM. 21
Música (trompa)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (trompa) grup A1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Mar-

torell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol superior de

música, especialitat trompa.
1.5 Formació específica: formació en di-

dàctica de la música.
1.6 Jornada de treball de 12,5 hores

setmanals amb les retribucions proporcio-
nals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especialitat

en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orientació

personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
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nyaments integrats d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria i ensenya-
ments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL.
CODI NÚM. 22
Dansa (castanyoles)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de dansa (castanyoles) grup B.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Mar-

torell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol de profes-

sor expedit a l’empara del Decret 2618/
1966, de 10 de setembre, i ensenyaments
aprovats del Mètode de Castanyoles Emma
Maleras.

1.5 Formació específica: formació en di-
dàctica de la dansa.

1.6 Jornada de treball de 18,75 hores
setmanals amb les retribucions proporcio-
nals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’àrea de castanyoles en els

nivells equivalents al grau elemental.
Col·laboració en les tasques d’orientació

personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centres.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
artística-dansa.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL.
CODI NÚM. 23
Dansa (dansa creativa)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de dansa (dansa creativa) grup A1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Mar-

torell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: titulació d’un

conservatori o escola superior de dansa en
l’especialitat de dansa contemporània.

1.5 Formació específica: formació en di-
dàctica de la dansa.

1.6 Jornada de treball de 18,75 hores
setmanals amb les retribucions proporcio-
nals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’àrea de dansa creativa en

els nivells equivalents al grau elemental.
Col·laboració en les tasques d’orientació

personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centres.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
artística-dansa.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

ANNEX 3

Relació de llocs de treball reservats a aspi-
rants que tinguin reconeguda la condició
legal de disminuït

Es reserva el lloc de treball amb codi 005
de professor especialista de música (llen-
guatge musical) del grup A1 per a les per-
sones que tinguin reconeguda la condició
legal de disminuït i reuneixin les condicions
establertes per al desenvolupament de les
funcions dels llocs i superin el procés se-
lectiu.

ANNEX 4

Llocs on es pot recollir i presentar la sol·li-
citud de participació

Registre General del Departament d’Educa-
ció i Universitats

Via Augusta, 202-226, 08021 de Bar-
celona, tel. 93.400.69.00.

SERVEIS TERRITORIALS

Barcelona I (ciutat)
Av. Paral·lel, 71-73, 08004 de Barcelona,

tel. 93.443.95.00.

Barcelona II (comarques)
C. Casp, 15, 08010 de Barcelona, tel

93.841.60.00.

Baix Llobregat
C. Laureà Miró, 328-330, de Sant Feliu

de Llobregat, tel. 93.685.94.50.

Vallès Occidental
Av. Marquès de Comillas, 67-69, 08202

de Sabadell, tel. 93.748.44.53.

Tarragona
C. Sant Francesc, 7, 43003 de Tarra-

gona, tel. 977.25.14.40.

Lleida
C. Pica d’Estats, 2, 25006 de Lleida, tel.

973.27.99.99.

Girona
C. Ultònia, 13, 17002 de Girona, tel.

972.48.30.00.

Terres de l’Ebre
C. Providència, 5-9, 43500 de Tortosa,

tel. 977.44.87.11.

(06.307.108)

ANUNCI de licitació d’un contracte de ser-
veis.

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

i Universitats.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Contractació i Patrimoni de la Ge-
rència de Serveis Comuns en l’àmbit d’Uni-
versitats i Recerca.

c) Número d’expedient: SE 01/07.

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

satgeria i valisa per a totes les unitats de la
Secretaria d’Universitats i Recerca.

b) Lloc lliurament del servei: tot el terri-
tori.

c) Termini de d’execució: el termini d’exe-
cució del contracte serà de l’1 de gener al
31 de desembre de 2007.

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

a) Tramitació: ordinari i com a despesa
anticipada.

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

—4 Pressupost base de licitació
Import màxim: 130.000 euros (IVA inclòs),

d’acord amb els següents preus unitaris mà-
xims, IVA inclòs:

Missatgeria urgent Import
Moto
Servei a Barcelona ciutat ........ 3,80 euros
Increment per quilòmetre
a l’extraradi ............................... 0,65 euros
Temps d’espera
(a partir minut 10) .......... 0,24 euros/minut
Excés de pes
(superior a 10 kg)
/excés de mides
(superior a 40x30x25 cm.) ...... 2,14 euros
Increment per pluja ............................. 50%

Cotxe
Servei a Barcelona ciutat ........ 8,32 euros
Increment per quilòmetre
a l’extraradi ............................... 0,72 euros
Temps d’espera
(a partir minut 10) .......... 0,36 euros/minut

Furgoneta petita (400 kg.)
Preu hora ................................ 19,04 euros
Increment per quilòmetre
a l’extraradi ............................... 0,77 euros
Temps d’espera
(a partir minut 10) .......... 0,36 euros/minut
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Barcelona, 14 de novembre de 2006

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ AL BAIX
LLOBREGAT-ANOIA

Comarca: Baix Llobregat

Municipi: Sant Esteve Sesrovires.
Codi centre: 08061129.
Adreça: av. de Josep Llobet / Camí de Can
n’Amat.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A BAR-
CELONA II-COMARQUES

Comarca: Maresme

Municipi: Pineda de Mar.
Codi centre: 08065366.
Adreça: c. de Santiago Russinyol, 93-99.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A TARRA-
GONA

Comarca: Baix Camp

Municipi: les Borges del Camp.
Codi centre: 43010578.

Provisionalment ubicat al c. de Baltasar
de Toda i de Tàpies, s/n, de Riudoms.

Per desglossament progressiu de l’IES
Joan Guinjoan i Gispert, amb codi de cen-
tre 43007658, de Riudoms.

Municipi: Cambrils.
Codi centre: 43010335.
Adreça: vial del Cadet, s/n.
Municipi: la Selva del Camp.
Codi centre: 43008511.
Adreça: c. Abel Ferrater, s/n.

Per transformació de la SES Joan Puig i
Ferreter, amb codi de centre 43008511, de
la Selva del Camp.

Comarca: Baix Penedès

Municipi: el Vendrell.
Codi centre: 43010189.
Adreça: c. Isidre Nonell, s/n (Urbanització
Oasis).

(06.299.006)

ORDRE EDU/529/2006, de 9 de novembre,
per la qual es modifica l’article 5 de l’Ordre
de 18 d’octubre de 2001, per la qual s’es-
tableixen els requisits legals per a la conces-
sió dels premis Catalunya d’educació, de
reconeixement social a mestres, professores,
professors, centres d’ensenyament i institu-
cions impulsores de l’escola catalana.

Per l’Ordre de 18 d’octubre de 2001
(DOGC núm. 3502, de 29.10.2001), es van
establir els requisits legals per a la conces-
sió dels premis Catalunya d’educació, cre-
ats pel Decret 247/2001, de 12 de setem-
bre, amb la finalitat de reconèixer la tasca
de mestres, professores, professors, cen-
tres educatius i institucions que s’han sig-
nificat pel seu servei a l’educació i a la so-
cietat catalana.

Missatgeria Servei Pont
(Import en euros)

Fins a Fins a Fins Kg. addi-
a 2 kg. 5 kg. 10 kg. cional

Província de Barcelona
Urgent - abans 10 h. ................................................ 16,40 20,50 34,85 3,28
Semi-urgent - abans 14 h. ......................................... 5,89 7,68 12,14 0,76
Express - fins a les 19 h. ........................................... 5,58 5,89 6,40 0,41

Províncies de Girona/Lleida/Tarragona
Urgent - abans 10 h. ................................................ 17,42 21,52 35,87 3,48
Semi-urgent - abans 14 h. ......................................... 6,40 8,20 12,65 0,82
Express - fins a les 19 h. ........................................... 6,09 6,40 6,91 0,46

Resta de províncies de l’Estat espanyol
Urgent - abans 10 h. ................................................ 18,45 22,55 36,90 3,69
Semi-urgent - abans 14 h. ......................................... 6,91 8,71 13,17 0,86
Express - fins a les 19 h. ........................................... 6,61 6,91 7,43 0,51

Servei de valisa
Import màxim: 22.000 euros anuals.

—5 Garantia provisional: resta dispensada.

—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Secretaria d’Universitats i Re-

cerca (Servei de Contractació i Patrimoni).
b) Domicili: Via Laietana, 33, 6a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona,

08003.
d) Telèfon: 93.552.67.00.
e) Telefax: 93.552.67.01.
f) Adreça electrònica:
contractacio.sur@gencat.net.

—7 Requisits específics del contractista.
Requisit indispensable per a licitar.

Classificació empresarial: grup R, subgrup
9, categoria A.

—8 Presentació d’ofertes
a) Data i hora límit de presentació: el quin-

zè dia natural a comptar des de l’endemà
del dia de publicació de l’anunci de licitació
al DOGC, a les 12 hores (si el termini fina-
litzés en dissabte, diumenge o festiu, s’en-
tendrà prorrogat fins el dia hàbil següent).

b) Documentació a presentar: resta rela-
cionada a la clàusula novena del plec de
clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: Registre General
de la Secretaria d’Universitats i Recerca.

Entitat: Departament d’Educació i Univer-
sitats.

Domicili: Via Laietana, 33, 6a planta.
Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.
d) Admissió de variants: no s’admeten.

—9 Obertura de les proposicions
a)Entitat: Secretaria d’Universitats i Recer-

ca del Departament d’Educació i Universi-
tats.

b) Domicili: Via Laietana, 33, 7a planta.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 11 de desembre de 2006.
e) Hora: 10:00 horas.
— 10 Despeses de l’anunci: seran a càr-

rec de l’adjudicatari (la seva quantia està
fixada a l’annex núm. 7 del plec de clàusu-
les administratives particulars).

—11 Pàgina web on es poden obtenir els
plecs: www.gencat.cat/universitatsirecerca/
licitacions/.

Barcelona, 8 de novembre de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.312.061)

DECRET 418/2006, de 14 de novembre,
pel qual es creen diversos instituts d’edu-
cació secundària.

La previsió de demanda d’escolarització
en els diferents nivells d’ensenyament acon-
sella la revisió de l’oferta de places públi-
ques existents en determinades localitats.
Això possibilita una millor resposta a les
necessitats educatives.

Amb aquesta finalitat, i d’acord amb el
que disposa l’article 17 de la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació, a proposta del conseller d’Edu-
cació i Universitats i amb la deliberació prè-
via del Govern,

Decreto:

Article únic
Crear els instituts d’educació secundària

que es detallen a l’annex d’aquest Decret,
el funcionament dels quals s’adequarà al
que estableix el Decret 199/1996, de 12 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament orgà-
nic dels centres docents públics que impar-
teixen educació secundària i formació pro-
fessional de grau superior i a la resta de
normativa legal o reglamentària aplicable.

Disposició final

S’autoritza el conseller d’Educació i Uni-
versitats per a l’execució i desenvolupament
del que disposa aquest Decret.
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En l’article 1 de l’esmentat Decret es van
crear tres categories de premis, la primera
de les quals té per objectiu el reconeixement
a mestres, professores o professors que han
excel·lit en l’exercici de la seva tasca do-
cent.

En reconeixement a la pedagoga Marta
Mata i a la seva infatigable dedicació a l’edu-
cació, que ha esdevingut un referent per a
milers de ciutadanes i ciutadans, de famíli-
es i de joves d’arreu, a més de la seva tas-
ca com a impulsora dels moviments de re-
novació pedagògica, la qual cosa l’ha situat
com a mestra de mestres, s’ha proposat que
el premi Catalunya d’educació de reconei-
xement a mestres, professores i professors
dugui la denominació específica de “Marta
Mata”.

D’altra banda, l’article 5 de l’Ordre de
18 d’octubre de 2001 estableix que el jurat
podrà proposar, a més, la concessió d’un
premi amb caràcter extraordinari per l’ex-
cepcionalitat de la personalitat, centre
educatiu o institució, el caràcter d’atorga-
ment del qual no queda prou definit res-
pecte a la resta de categories dels pre-
mis.

En conseqüència, en ús de les atribuci-
ons que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article únic
Es modifica l’article 5 de l’Ordre de 18

d’octubre de 2001, per la qual s’establei-
xen els requisits legals per a la concessió
dels premis Catalunya d’educació, de re-
coneixement social a mestres, professo-
res, professors, centres d’ensenyament i
institucions impulsores de l’escola cata-
lana, el qual queda redactat de la manera
següent:

“Article 5
”Es podrà concedir un premi en cadas-

cuna de les tres categories esmentades a
l’article 1 d’aquesta disposició en cada con-
vocatòria anual.

”El premi Catalunya d’educació de la ca-
tegoria a), de reconeixement a mestres, pro-
fessores o professors que han excel·lit en
l’exercici de la seva tasca docent, rep la
denominació de “Marta Mata”.

”El jurat podrà proposar, a més, entre les
candidatures de les tres categories, un pre-
mi amb caràcter d’accèssit, per l’excepci-
onalitat de la personalitat, centre educatiu
o institució”.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 9 de novembre de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

(06.306.156)

RESOLUCIÓ EDU/3594/2006, de 7 de no-
vembre, sobre mesures per a les eleccions
de membres de Junta de Personal docent
no universitari en l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Les organitzacions sindicals USTEC-
STES (IAC), FECCOO i FETE-UGT van pre-
sentar les comunicacions de promoció
d’eleccions sindicals per escollir els mem-
bres de la junta de personal docent no
universitari de Barcelona, Girona, Lleida i
Tarragona. D’acord amb el seu escrit de
promoció, el 9 d’octubre s’inicià el procés
electoral, amb la constitució de les meses
electorals parcials i de les quatre meses
electorals coordinadores. Així mateix, les
meses electorals coordinadores van apro-
var el calendari electoral i van fixar el 30 de
novembre com a jornada de votacions. L’ho-
rari de votació va quedar establert entre les
10.30 i les 18.30 hores.

La distribució de meses electorals supo-
sa un increment substancial en el nombre
de meses de votació la qual cosa permetrà
que la majoria dels electors i de les electo-
res, funcionaris docents dels nivells no uni-
versitaris destinats als centres públics de-
pendents del Departament d’Educació i
Universitats, disposin de mesa de votació
en el propi centre de treball o en un centre
proper del mateix municipi. Aquest fet faci-
lita l’exercici del dret de vot al professorat i
minimitza en gran mesura l’efecte de la jor-
nada de votacions en el conjunt d’activitats
escolars.

Atès el que disposa l’article 27.1 de la Llei
9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de repre-
sentació, determinació de condicions de
treball i participació del personal al servei
de les administracions públiques, modificat
per la Llei 18/1994, de 30 de juny, cal pre-
veure i adoptar les mesures organitzatives
necessàries que assegurin l’adequada aten-
ció als alumnes i garanteixin i facilitin l’exer-
cici del dret de vot a tot el professorat.

En conseqüència, havent-se realitzat el
corresponent tràmit sindical en la reunió de
2 d’octubre de 2006 de la mesa sectorial
de negociació del personal docent no uni-
versitari,

Resolc:

Article 1. Membres de mesa i interventors
de candidatura

1.1 Els professors i les professores dels
centres públics de titularitat del Departament
d’Educació i Universitats que siguin desig-
nats membres d’una mesa electoral o que
ostentin la condició d’interventor o interven-
tora de candidatura hauran de posar-ho en
coneixement de la direcció del centre. El di-
rector o la directora els concedirà permís
durant el temps necessari per a l’assistèn-
cia a les reunions que la mesa electoral porti
a terme.

1.2 Quan amb motiu de l’activitat elec-
toral, els professors i les professores dels
centres públics de titularitat del Departament
d’Educació i Universitats que siguin desig-
nats membres d’una mesa electoral hagin

de desplaçar-se fora del municipi del seu
centre de treball, tindran dret a percebre les
indemnitzacions que els correspongui de
conformitat amb l’establert al Decret 337/
1988, de 17 d’octubre, de regulació i actu-
alització d’indemnitzacions per raó de ser-
veis a la Generalitat de Catalunya.

Correspon al director o a la directora dels
serveis territorials l’autorització de les ordres
de serveis i les corresponents indemnitza-
cions per raó de l’activitat dels membres de
mesa electoral. El procediment per a l’abo-
nament d’aquestes indemnitzacions es farà
mitjançant una sol·licitud de l’interessat o
interessada la qual es tramitarà a través del
portal EPOCA.

Article 2. Jornada de votacions
2.1 Permisos al professorat.
2.1.1 El professorat que ostenti la con-

dició d’elector disposa el dia de les votaci-
ons, durant el temps que sigui indispensa-
ble, del permís retribuït i no recuperable per
tal d’exercir el seu dret a vot. El permís es
gaudirà preferentment en l’horari d’activitat
sense atenció directa als alumnes. El direc-
tor o la directora concedirà les sol·licituds
de permís atenent les necessitats d’orga-
nització del centre.

2.1.2 El professorat que hagi estat no-
menat president o vocal de les meses elec-
torals o acrediti la seva condició d’interven-
tor o apoderat, tindrà dret durant el dia de
la votació a un permís de jornada completa,
i també a un permís durant les cinc prime-
res hores del dia immediatament posterior.

Aquests permisos seran retribuïts i no re-
cuperables un cop justificada l’actuació com
membre de la mesa, interventor o apode-
rat.

2.2 Mesures organitzatives.
La direcció de cada centre docent haurà

de preveure i assegurar l’adequada atenció
als alumnes durant l’absència del professo-
rat derivada dels permisos i llicències.

En les zones escolars rurals i en els cen-
tres que per l’allunyament del municipi de
la mesa de votació, es faci impossible man-
tenir l’horari habitual de les classes i activi-
tats de l’alumnat, el director o la directora
del centre podrà sol·licitar als serveis terri-
torials, abans del dia 20 de novembre, l’au-
torització de la jornada intensiva de classe
en horari matinal o l’adopció d’altres mesu-
res organitzatives excepcionals durant la
jornada de votacions. El director o la direc-
tora dels serveis territorials resoldrà amb una
antelació mínima de quaranta-vuit hores a
la jornada de votacions i ho comunicarà al
centre docent.

Les meses coordinadores de les Juntes
de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona han
comunicat que el dia 30 de novembre serà
el dia de la votació, i l’horari de la jornada
de votacions serà des de les 10.30 a les
18.30 hores.

En els municipis que el dia 30 de novem-
bre, dia assenyalat per a les eleccions, si-
gui festa local, les meses electorals parcials
situades en centres d’aquests municipis,
efectuaran les votacions el dia immediata-
ment anterior amb el mateix horari fixat. Un
cop acabada la jornada electoral, els mem-
bres de la mesa, segellaran l’urna , que serà
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dipositada a la seu de la mesa coordinado-
ra i serà custodiada per aquesta fins l’hora
d’efectuar l’escrutini. La mesa coordinado-
ra procedirà al recompte dels vots.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el conse-
ller d’Educació i Universitats, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 7 de novembre de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

(06.306.159)

RESOLUCIÓ EDU/3595/2006, de 31 d’oc-
tubre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Utmar, d’Esplugues de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre docent privat Utmar, d’Es-
plugues de Llobregat, en petició de canvi
de titularitat, es va instruir l’expedient cor-
responent.

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
2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial
decret 1537/2003, de 5 de desembre, pel
qual s’estableixen els requisits mínims dels
centres que imparteixen ensenyaments es-
colars de règim general; 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
Utmar, d’Esplugues de Llobregat, per canvi
de titularitat, en els termes que s’especifi-
quen a l’annex 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 i Universi-

tats efectuaran els tràmits necessaris per in-
cloure les modificacions 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 el conseller d’Educació i Universitats,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà 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
procediment administratiu comú.

Sant Feliu de Llobregat, 31 d’octubre de
2006

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

Carme Arnau i Planella
Directora dels Serveis Territorials
al Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Esplugues de Llobregat.
Localitat: Esplugues de Llobregat.
Codi: 08017049.
Denominació: Utmar.
Adreça: c. Molí, 48.
Altres adreces: c. Menta, 20, amb accés
també pel c. Verge de la Mercè, 46-48.
Titular: Utrilla Garrido, Francisco.
NIF: 38514836W.

S’autoritza el canvi de titularitat que pas-
sa a ser de Utmar Educació, SL, amb NIF
B60565876, amb efectes a partir del dia 1
del mes següent de la data de publicació al
DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil de primer cicle: 3 uni-
tats amb capacitat per a 41 llocs escolars.

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

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

Educació secundària obligatòria: 8 unitats
amb capacitat per a 240 llocs escolars.

(06.283.126)

RESOLUCIÓ EDU/3601/2006, de 9 de no-
vembre, per la qual es convoca la realitza-
ció de proves específiques per a l’obtenció
del certificat de formació instrumental i per
a l’obtenció del títol de graduat en educa-
ció secundària per a persones majors de 18
anys.

El Decret 213/2002, d’1 d’agost, estableix
l’ordenació curricular de la formació bàsica
de les persones adultes, i detalla, a l’annex
1, els objectius generals i els objectius ter-
minals del currículum del cicles de formació
instrumental per a persones adultes, i a l’an-

nex 2, els objectius generals, els continguts
i els objectius terminals del currículum de
l’educació secundària per a persones adul-
tes.

L’Ordre BEF/267/2003, de 3 de juny, mo-
dificada per l’Ordre BEF/450/2003, de 7 de
novembre, i l’Ordre BEF/178/2003, de 16
d’abril, regulen, respectivament, les proves
específiques per a l’obtenció del certificat
de formació instrumental i per a l’obtenció
del títol de graduat en educació secundària
per a persones majors de divuit anys.

Atès que la disposició final tercera del De-
cret 213/2002, d’1 d’agost, abans esmen-
tat, estableix que s’han d’efectuar proves
específiques, com a mínim dos cops l’any,
per tal que les persones de més de 18 anys
puguin obtenir el títol de graduat en educa-
ció secundària, així com el certificat de for-
mació instrumental,

Resolc:

—1 Convocar les proves específiques per
a l’obtenció del certificat de formació ins-
trumental i per a l’obtenció del títol de gra-
duat en educació secundària per a perso-
nes majors de 18 anys.

—2 Requisits d’accés
2.1 Edat per presentar-se a les proves

específiques.
Les persones que es presenten al certi-

ficat de formació instrumental han de tenir
18 anys el 30 de novembre de 2006.

Les persones que es presenten al gradu-
at en educació secundària han de tenir 18
anys el 18 de gener de 2007.

2.2 A més, cal que els aspirants a ob-
tenir el títol de graduat en educació secun-
dària no estiguin matriculats, en avaluació
contínua, en els ensenyaments de graduat
en educació secundària en centres de for-
mació de persones adultes en el mateix curs
2006-2007, o bé que, en cas d’haver fet la
matrícula, s’hagin donat de baixa d’aquests
ensenyaments, com a mínim, tres mesos
abans de la data en què comenci el període
d’inscripció.

—3 Inscripció a les proves
3.1 Període i procediment d’inscripció.
La inscripció a les proves del certificat de

formació instrumental i del graduat en edu-
cació secundària es farà del 20 al 24 de no-
vembre de 2006, ambdós inclosos, per
mitjans telemàtics, a la pàgina del Departa-
ment d’Educació i Universitats (http://
www.gencat.net/educacioiuniversitats),
d’acord amb l’Ordre EDU/494/2006, de 20
d’octubre, per la qual s’aprova la tramitació
telemàtica del procediment d’inscripció a
processos d’acreditació de coneixements,
aptituds o competències convocats pel De-
partament d’Educació i Universitats. La ins-
cripció també es podrà fer a través del te-
lèfon d’atenció ciutadana 012 i per les
diferents vies que preveu la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

3.2 Inscripció per a la prova del certifi-
cat de formació instrumental.
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En la sol·licitud d’inscripció cal indicar:
a) Les dades personals.
b) El centre on es vol realitzar la prova.
Les persones que s’inscriguin telemàtica-

ment podran imprimir un resguard de la ins-
cripció.

3.3 Inscripció per a la prova del gradu-
at en educació secundària.

En la sol·licitud d’inscripció cal indicar:
a) Les dades personals.
b) El centre on es vol realitzar la prova.
c) L’àmbit o els àmbits dels quals es vol

examinar l’aspirant.
d) La llengua estrangera triada (anglès o

francès).
e) L’exempció de la llengua catalana, si

escau.
f) La sol·licitud de convalidació d’àmbit

o àmbits, per a aquells aspirants que de-
manen per primer cop convalidació.

3.3.1 La persona interessada pot acre-
ditar la presentació de sol·licituds amb la im-
pressió de la pantalla de confirmació del
tràmit.

3.3.2 Cinc dies hàbils després de tancar-
se el període d’inscripció, a partir del 30 de
novembre, es publicaran a la web del De-
partament d’Educació i Universitats i als
centres on es realitzaran les proves les llis-
tes provisionals de persones admeses i ex-
closes, on també constarà el requeriment
de documentació, si escau.

3.3.3 A partir del dia que es publiquin les
llistes provisionals, els aspirants podran pre-
sentar reclamacions o aportar la documen-
tació requerida al centre on es realitzaran
les proves, no més tard de l’11 de desem-
bre de 2006.

3.3.4 Passat el període per poder presen-
tar documentació o reclamacions, el 15 de
desembre, es publicaran les llistes definiti-
ves a la web del Departament d’Educació i
Universitats i als centres on es realitzaran
les proves.

—4 Aspirants amb necessitats específi-
ques

4.1 Les persones amb discapacitats fí-
siques, psíquiques o sensorials, o altres
trastorns, que tinguin la declaració legal de
disminució podran sol·licitar l’adaptació de
la prova i/o els recursos addicionals neces-
saris per desenvolupar-la.

4.2 Les persones en aquestes condici-
ons hauran de presentar la sol·licitud per
escrit d’acord amb el model que es detalla
a l’annex 1 d’aquesta Resolució, adreçada
a la Direcció General de Formació Professi-
onal i Educació Permanent, no més tard del
23 de novembre de 2006.

4.3 La Direcció General de Formació
Professional i Educació Permanent determi-
narà, si escau, les mesures o els recursos
addicionals necessaris, i n’informarà a la
persona interessada i a la comissió corres-
ponent.

—5 Elaboració de les proves
La Direcció General de Formació Profes-

sional i Educació Permanent elaborarà les
proves i les trametrà a les comissions ava-
luadores.

—6 Centres, dates i horaris de les proves
6.1 Les proves del certificat de forma-

ció instrumental i les del graduat en educa-
ció secundària es realitzaran als centres de
formació de persones adultes relacionats a
l’annex 2.

6.2 Les proves del certificat de forma-
ció instrumental es faran el 30 de novembre
de 2006, i les proves del graduat en educa-
ció secundària, els dies 17 i 18 de gener de
2007.

6.3 Horaris.
6.3.1 Proves del certificat de formació

instrumental.
De 15.00 h a 15.30 h: verificació de la

identitat dels aspirants.
De 15.30 h a 18.00 h: examen del certi-

ficat de formació instrumental.
6.3.2 Proves del graduat en educació se-

cundària.
Dimecres 17 de gener de 2007:
De 9.30 h a 10.00: verificació de la iden-

titat dels aspirants.
De 10.00 h a 13.00 h: examen de l’àmbit

de les matemàtiques, de la ciència i de la
tecnologia.

De 15.00 h a 15.30 h: verificació de la
identitat dels aspirants.

De 15.30 h a 17.30 h: examen de l’àmbit
de les ciències socials i de la participació.

Dijous 18 de gener de 2007:
De 9.30 h a 10.00 h: verificació de la iden-

titat dels aspirants.
De 10.00 h a 14.00 h: examen de l’àmbit

de la comunicació.

—7 Requisits d’admissió a les proves
7.1 Per poder realitzar els exàmens cor-

responents, les persones inscrites han de
presentar el document original d’identifica-
ció que han fet constar en la inscripció.

7.2 Abans de l’inici de les proves, els
membres de la comissió avaluadora verifi-
caran la identitat dels aspirants.

7.3 Les persones inscrites a les proves
específiques per a l’obtenció del títol de
graduat en educació secundària només es
podran examinar de l’àmbit o àmbits indi-
cats en la inscripció.

7.4 A l’inici de les proves, la comissió
avaluadora informarà els aspirants sobre els
aspectes següents:

a) Desenvolupament de les proves.
b) Lloc i data on es publicaran els resul-

tats de les proves.
c) Lloc i data límit de sol·licitud de revisió

de les proves.
d) Lloc i data de publicació del resultat

de la revisió de les proves.
e) Lloc, data i horari de recollida de les

certificacions acreditatives corresponents.

—8 Justificant d’assistència
S’estendrà un justificant d’assistència,

signat i segellat per la comissió avaluadora,
a aquelles persones que el sol·licitin.

—9 Objectiu i contingut de les proves
9.1 L’objectiu de les proves és que l’as-

pirant demostri que té assolits els objectius
generals, els continguts i els objectius ter-
minals que corresponen a cadascun dels
cicles del currículum de la formació bàsica
de les persones adultes, que estableix el
Decret 213/2002, d’1 d’agost.

9.2 Les proves del certificat de forma-
ció instrumental són de caràcter global, amb
contingut de les diverses àrees del currícu-

lum del cicle de formació instrumental de la
formació bàsica per a les persones adultes.

9.3 Les proves del graduat en educació
secundària estan estructurades en tres
àmbits que contenen les diverses àrees,
d’acord amb l’Ordre BEF/178/2003, de 16
d’abril.

—10 Comissions avaluadores
10.1 Nomenament.
La persona titular de la Direcció General

de Formació Professional i Educació Perma-
nent nomenarà els membres de les comis-
sions avaluadores d’acord amb la compo-
sició que estableix l’Ordre BEF/267/2003,
de 3 de juny, modificada per l’Ordre BEF/
450/2003, de 7 de novembre, i l’Ordre BEF/
178/2003, de 16 d’abril.

10.2 La relació dels membres de les co-
missions avaluadores es farà pública al tauler
d’anuncis dels centres seus de les proves i a
la pàgina web del Departament d’Educació i
Universitats (http://www.gencat.net/educacio-
iuniversitats).

10.3 Les comissions avaluadores actu-
aran d’acord amb les disposicions d’aques-
ta Resolució i amb les instruccions que emeti
la Subdirecció General de Formació de
Persones Adultes.

10.4 En qualsevol moment de la realit-
zació de les proves els membres de la co-
missió avaluadora podran comprovar la
identitat dels aspirants, i en el cas de de-
tectar l’incompliment de qualsevol dels re-
quisits, l’aspirant en quedarà exclòs.

10.5 Els membres de les comissions
avaluadores estan sotmesos als articles 28
i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu
comú, pel que fa a l’abstenció i la recusa-
ció.

—11 Qualificació de les proves
11.1 Proves del certificat de formació

instrumental.
a) La qualificació serà global, a partir de

la superació dels continguts mínims de cada
àrea, i es farà en els termes d’apte i no apte.

b) La superació de les proves suposa ob-
tenir el certificat de formació instrumental.

11.2 Proves del graduat en educació se-
cundària.

a) La qualificació serà global per a cadas-
cun dels tres àmbits, i es farà en els termes
d’insuficient, suficient, bé, notable o excel·-
lent.

Àmbit de la comunicació. La puntuació
màxima és de 120 punts, i la puntuació
mínima és de 60 punts; no obstant això, per
aprovar l’àmbit de la comunicació l’aspirant
ha de superar els mínims exigits en els
apartats en què s’estructura la prova
d’aquest àmbit.

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència
i de la tecnologia. La puntuació màxima és
de 90 punts. La puntuació mínima per po-
der superar l’àmbit és de 45 punts.

Àmbit de les ciències socials i de la par-
ticipació. La puntuació màxima és de 60
punts. La puntuació mínima per poder su-
perar l’àmbit és de 30 punts.

b) La superació dels tres àmbits suposa
obtenir el títol de graduat en educació se-
cundària.
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c) Als aspirants que hagin superat un o
dos àmbits se’ls mantindran les qualificaci-
ons per a convocatòries posteriors.

—12 Publicació dels resultats
Les comissions avaluadores faran públics

els resultats a la web del Departament
d’Educació i Universitats i als centres on
s’hagin realitzat les proves, no més tard de
l’11 de desembre de 2006 per a les proves
del certificat de formació instrumental, i no
més tard del 30 de gener de 2007 per a les
proves del graduat en educació secundà-
ria.

—13 Revisió de les proves
13.1 En cas que l’aspirant no consideri

ajustada a dret la qualificació emesa per la
comissió avaluadora, podrà sol·licitar la re-
visió de les proves per mitjà d’un escrit que
caldrà presentar al registre del centre on
s’hagi examinat, adreçat al president o pre-
sidenta de la comissió avaluadora, en el
termini màxim de cinc dies hàbils següents
a la publicació dels resultats, no més tard
del 16 de desembre de 2006 per a les pro-
ves del certificat de formació instrumental,
i no més tard del 5 de febrer de 2007 per a
les proves del graduat en educació secun-
dària.

13.2 Transcorregut aquest termini, la co-
missió avaluadora es reunirà i, un cop revi-
sades les proves, estendrà l’acta correspo-
nent i publicarà el resultat en el termini
màxim de cinc dies hàbils a partir de la data
de finalització del termini per sol·licitar la re-
visió de les proves, no més tard del 22 de
desembre de 2006 per a les proves del
certificat de formació instrumental, i no més
tard del 10 de febrer de 2007 per a les pro-
ves del graduat en educació secundària.

13.3 Contra la resolució de la revisió de
les proves les persones interessades poden
presentar recurs d’alçada davant la perso-
na titular de la Direcció General de Forma-
ció Professional i Educació Permanent en
el termini d’un mes a comptar de la data de
publicació dels resultats, no més tard del
10 de març de 2007, d’acord amb 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, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.

—14 Convalidacions i equivalències d’àm-
bits

Les efectuaran els centres on es realitza-
ran les proves, una vegada s’hagi fet públi-
ca la llista provisional d’inscrits, i quan les
persones aspirants presentin la documen-
tació reclamada a la llista. Per a les con-
validacions i les equivalències cal seguir els
criteris que es detallen als annexos 3 i 4,
respectivament, d’aquesta Resolució.

—15 Exempció de la llengua catalana
15.1 Les persones aspirants a l’obten-

ció del títol de graduat en educació secun-
dària que acreditin menys d’un any de resi-
dència a Catalunya i que amb anterioritat
no hagin estat escolaritzats a Catalunya,
abans de la inscripció a les proves especí-
fiques podran sol·licitar l’exempció de la llen-
gua catalana al Servei d’Ensenyament del

Català del Departament d’Educació i Uni-
versitats.

15.2 Les persones que hagin obtingut
l’exempció, i que presentin la documenta-
ció reclamada a la llista provisional, queda-
ran exemptes de realitzar els exercicis es-
pecífics de la llengua catalana proposats a
l’àmbit de la comunicació del graduat en
educació secundària.

—16 Conservació de la documentació
Els centres on s’hagin constituït les co-

missions avaluadores conservaran tota la
documentació relativa al procés de la pro-
va, i restarà a disposició de l’Administració
educativa.

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

Barcelona, 9 de novembre de 2006

Josep Francí i Carreté
Director general de Formació Professional
i Educació Permanent

ANNEX 1

Sol·licitud de reconeixement de necessitats
específiques a efectes de les proves espe-
cífiques

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer
(nom del carrer i número), municipi (nom del
municipi), CP (número del codi postal), nas-
cut/uda el (dia) de (mes) de (any), amb DNI
(o document d’identificació equivalent) (nú-
mero) i telèfon de contacte (número).

Exposo:

1. Que he fet la inscripció a les proves
específiques per a l’obtenció del títol de gra-
duat en educació secundària, convocades
mitjançant la Resolució EDU/3601/2006, de
9 de novembre.

2. Que tinc una disminució legalment re-
coneguda.

3. Que adjunto a la sol·licitud els docu-
ments següents:

a) Fotocòpia del DNI o document d’iden-
tificació equivalent.

b) Certificat del Centre d’Atenció al Dis-
minuït del Departament de Benestar i Famí-
lia, o equivalent, i certificat d’un organisme
acreditat descriptiu de la disminució o tras-
torn.

Demano:

Que aquesta circumstància es tingui en
compte a l’hora de fer la prova.

(Població), (dia) de (mes) de (any).
(Signatura)
Direcció General de Formació Professio-

nal i Educació Permanent

ANNEX 2

Centres de formació de persones adultes
on es realitzaran les proves específiques del
certificat de formació instrumental i del gra-
duat en educació secundària

CFA Freire, Via Favència, 254, Barcelona,
93.353.44.19.

CFA Maria Rúbies, Via Laietana, 18, 8è,
Barcelona, 93.310.30.94.

CFA Can Serra, Andorra, 12-14, l’Hos-
pitalet de Llobregat, 93.438.40.61.

CFA Manuel Fernández, Federica Mont-
seny, 1, Sant Adrià de Besòs, 93.462.23.64.

CFA La Creu de Barberà, Carders, 24, Sa-
badell, 93.711.64.48.

CFA Les Bernardes, Sant Dionís, 40-42,
Salt, 972.24.14.10.

CFA Joan Carles I, La Mercè, 1 (casal cí-
vic), Lleida, 973.26.74.66.

CFA Tarragona, perllongació carrer B, s/n,
Tarragona, 977.55.18.88.

ANNEX 3

Convalidacions d’àmbits del graduat en edu-
cació secundària per als aspirants proce-
dents d’altres ensenyaments i documenta-
ció que cal aportar per acreditar les conva-
lidacions

—1 Procedència: formació professional de
primer grau (FP1).

1.1 Conjunt d’assignatures que cal te-
nir aprovades:

Llengua catalana, 2n.
Llengua castellana, 2n.
Idioma modern, 2n.
Àmbit convalidat: àmbit de la comunica-

ció.
1.2 Conjunt d’assignatures que cal te-

nir aprovades:
Matemàtiques, 2n.
Física i química, 2n.
Ciències naturals, 2n (*).
Tècniques d’expressió gràfica 1r (*).
Tècniques de la comunicació (*).
Tecnologia de 2n.
Àmbit convalidat: àmbit de les matemà-

tiques, de la ciència i de la tecnologia.
1.3 Conjunt d’assignatures que cal te-

nir aprovades:
Formació humanística, 2n.
Àmbit convalidat: àmbit de les ciències

socials i de la participació.
(*) Aquestes assignatures es podien cur-

sar a 1r o a 2n curs d’FP1, depenent de
cada centre.

—2 Procedència: batxillerat unificat poli-
valent (BUP).

2.1 Conjunt d’assignatures que cal te-
nir aprovades:

Llengua i literatura catalanes, 2n
Llengua espanyola i literatura, 2n.
Llengua estrangera, 2n.
Llatí, 2n.
Àmbit convalidat: àmbit de la comunica-

ció.
2.2 Conjunt d’assignatures que cal te-

nir aprovades:
Matemàtiques, 2n.
Ciències naturals, 1r.
Física i química, 2n.
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Dibuix, 1r.
Àmbit convalidat: àmbit de les matemà-

tiques, de la ciència i de la tecnologia.
2.3 Conjunt d’assignatures que cal te-

nir aprovades:
Història, 1r.
Geografia, 2n.
Música, 1r.
Àmbit convalidat: àmbit de les ciències

socials i de la participació.

—3 Procedència: quart curs d’educació
secundària obligatòria (ESO).

3.1 Conjunt d’àrees que cal tenir apro-
vades:

Llengua catalana i literatura, 4t .
Llengua aranesa a la Val d’Aran, 4t.
Llengua castellana i literatura, 4t.
Llengua estrangera, 4t.
Àmbit convalidat: àmbit de la comunica-

ció.
3.2 Conjunt d’àrees que cal tenir apro-

vades:
Matemàtiques, 4t.
Ciències de la naturalesa, 4t.
Tecnologia, 4t.
Educació visual i plàstica, 3r o 4t .
Àmbit convalidat: àmbit de les matemà-

tiques, de la ciència i de la tecnologia.
3.3 Conjunt d’àrees que cal tenir apro-

vades:
Ciències socials, 4t.
Música, 3r o 4t.
Àmbit convalidat: àmbit de les ciències

socials i de la participació.
La documentació que cal aportar per

poder acreditar les convalidacions és l’ori-
ginal del llibre d’escolaritat o un certificat de
qualificacions emès pel centre.

ANNEX 4

Equivalències per a les persones aspirants
d’altres indrets de l’Estat espanyol

—1 Procedència: ensenyaments d’edu-
cació secundària per a persones adultes
de les comunitats autònomes de l’Estat
espanyol i de Ceuta i Meli l la, excepte
Catalunya.

Àmbits que cal tenir aprovats:
1.1 Àmbit de les matemàtiques, de la ci-

ència i de la tecnologia.
Equivalències: àmbit de les matemàti-

ques, de la ciència i de la tecnologia.
1.2 Àmbit de les ciències socials i de la

participació.
Equivalències: àmbit de les ciències so-

cials i de la participació.
1.3 Àmbit de la comunicació.
Equivalències: continguts de llengua i li-

teratura castellana i llengua estrangera, de
l’àmbit de la comunicació.

La documentació que cal aportar per
poder acreditar les equivalències és l’origi-
nal del llibre d’escolaritat o un certificat de
qualificacions emès pel centre.

(*) Les persones aspirants procedents de
les comunitats autònomes de València i de
les Illes Balears tindran l’equivalència de tot
l’àmbit de la comunicació.

(06.313.092)

RESOLUCIÓ EDU/3600/2006, de 24 d’oc-
tubre, per la qual, en el marc del Pla de
recerca i innovació de Catalunya, s’aproven
les bases i s’obre la convocatòria de beques
i ajuts destinats a les universitats, centres
de recerca per a la formació i contractació
de personal investigador novell, per a l’any
2007 (FI-2006).

De conformitat amb el que disposa el ca-
pítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, pel qual s’aprova el text re-
fós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, en relació amb el règim jurídic
de les subvencions i les transferències de la
Generalitat de Catalunya, la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvenci-
ons i el Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el reglament de la
Llei general de subvencions;

Atesa la Resolució UNI/962/2005, d’1 de
febrer, per la qual s’aproven les bases ge-
nerals que han de regir la concessió de
beques i ajuts convocades per l’Agència de
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR);

D’acord amb l’article 41.2 de la Llei 1/
2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya (DOGC núm. 3826, de 20.2.2003);

Atès que l’article 11 dels Estatuts de
l’Agència, aprovats pel Decret 168/2002,
d’11 de juny, del Govern de la Generalitat,
disposa que correspon al Consell de Direc-
ció aprovar les convocatòries de beques i
subvencions, com també la resolució, i que
aquestes facultats han estat delegades al/
a la president/a de la Comissió Executiva
d’Ajuts de Recerca (CEAR), amb data de 5
de desembre de 2002,

Resolc:

Article 1
Aprovar les bases i obrir la convocatòria

de beques i ajuts destinats a les universi-
tats i centres de recerca per a la formació
i contractació de personal investigador no-
vell, per a l’any 2007, d’acord amb les con-
dicions que figuren a l’annex d’aquesta
Resolució.

Article 2
Fixar l’import global màxim del programa

en 3.335.368,57 euros, que anirà a càrrec
de les partides 449.0001 i 480.0001 del
pressupost de l’Agència de Gestió d’Ajuts
Universitaris i de Recerca per a l’any 2007.

Article 3
Aquesta convocatòria està cofinançada

pel Fons Social Europeu en un 45% en els
casos que correspongui, d’acord amb la
normativa dels Fons Estructurals de la UE.

Disposició final

Aquesta Resolució exhaureix la via admi-
nistrativa i s’indiquen els recursos que s’hi
poden interposar: recurs potestatiu de re-
posició davant el president de la Comissió

Executiva d’Ajuts de Recerca, en el termini
d’un mes, comptat a partir de l’endemà de
la publicació de la resolució al DOGC; o bé
recurs contenciós administratiu directament
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos,
comptats a partir de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveuen els article 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els
articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Barcelona, 24 d’octubre de 2006

Xavier Testar i Ymbert
President de la Comissió Executiva
d’Ajuts de Recerca

ANNEX

I. Preàmbul i estructura

A la carta de l’investigador (2005/251/
CE), es defineix el personal investigador com
els/les professionals que treballen en la
generació de nous sabers, coneixements,
productes processos, mètodes i tècniques,
i en la gestió dels projectes corresponents.
Aquesta definició aplega totes les persones
que participen professionalment en R+D en
qualsevol etapa de la seva carrera indepen-
dentment de la seva qualificació. Això inclou
tota activitat relacionada amb la recerca
fonamental, estratègica, aplicada, desenvo-
lupament experimental, transferència de
coneixements, incloses la innovació i les ca-
pacitats d’assessorament, supervisió i do-
cència, gestió dels coneixements i drets de
propietat intel·lectual i l’explotació dels re-
sultats de la recerca o el periodisme cientí-
fic.

Així doncs, l’estímul de les activitats de
recerca mitjançant la contractació d’inves-
tigadors, a les etapes inicials, representa el
primer esglaó de les polítiques científiques
i tecnològiques de la Generalitat de Ca-
talunya. Aquesta acció és especialment re-
llevant quan el nostre país ha de fer encara
un esforç important per dimensionar els
seus recursos humans destinats a la recer-
ca científica en comparació amb els altres
països del context europeu.

L’etapa de postgrau és la porta d’entra-
da a la carrera investigadora que ha de
conduir cap al ple desenvolupament, en tots
els seus aspectes, de la recerca científica.

La dualitat recerca i docència aporta un
interès afegit a l’etapa de postgrau, la qual
és, alhora, un pas previ per assolir moltes
de les diferents categories de professorat
universitari. En la situació actual de conver-
gència cap a un model universitari europeu
comú, engegat en l’anomenat procés de
Bolonya, cal adequar la formació en recer-
ca del futur professorat per poder complir
les expectatives i els reptes que es generen
a l’espai europeu de la recerca i de l’educa-
ció superior.
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Amb aquesta convocatòria, la Generali-
tat de Catalunya proposa un nou model que
vetlla per la qualitat i eficiència, i que apro-
pa els beneficiaris a la realitat del món pro-
fessional mitjançant el desenvolupament de
contractes, amb el suport de les universi-
tats i centres de recerca.

Estructura

Aquest programa consta de dues etapes
clarament diferenciades, la primera que con-
sisteix en una etapa de formació d’investi-
gadors, en la que l’objectiu principal és que
els/les postgraduats/ades, mitjançant els
programes de doctorat o els màsters de
postgrau, puguin adquirir els coneixements
necessaris i una formació de qualitat, per
esdevenir en un futur personal investigador.
En la segona etapa l’objectiu principal és
que aquests investigadors mitjançant l’exe-
cució d’un projecte de recerca adquireixin
les habilitats pròpies del personal investiga-
dor experimentat.

La primera etapa, d’un any de durada es
gaudirà com a beca, mentre que la segona
etapa s’estructurarà en un únic contracte
de tres anys avaluable cada any, en el què
per accedir-hi caldrà haver superat el perí-
ode de formació com a investigador/a con-
sistent en la realització de 20 crèdits del
Programa de doctorat o els darrers 60 crè-
dits ECTS d’un màster oficial.

Finalment, per poder participar en aquest
programa caldrà que tant els/les postgra-
duats/ades com els/les investigadors/es
novells/es s’hagin d’integrar en els depar-
taments i instituts del sistema universitari
català, en els centres de recerca o en altres
institucions de recerca sense finalitat de
lucre localitzats a Catalunya.

II. Ajuts per cursar el 1r any d’un Progra-
ma de Doctorat existent abans de l’adapta-
ció a l’Espai Europeu d’Educació Superior
(EEES) o un màxim 60 crèdits ECTS d’un
Màster oficial que pugui conduir al doctorat
en el cas de doctorats adaptats l’Espai
Europeu d’Educació Superior (EEES)

—1 Objecte
1.1 En aplicació de l’apartat 2 de l’arti-

cle 41 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d’universitats de Catalunya, és objecte
d’aquesta convocatòria concedir beques
per a la formació de personal investigador
(FI), mitjançant la incorporació de becaris/
àries en programes de doctorat i màsters
oficials per a la realització de projectes de
recerca, en grups de recerca que desenvo-
lupin un projecte d’R+D vigent.

1.2 Aquest programa s’estructura en
una única etapa d’un any, que és gaudirà
com a beca.

En el cas dels ajuts per cursar el 1r any
d’un programa de doctorat existent abans
de l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educa-
ció Superior (EEES), les persones benefici-
àries, durant aquest any hauran de cursar
els 20 crèdits de docència d’un programa
de doctorat.

En el cas de l’ajut per cursar el 1r any
d’un màster oficial de recerca dins el marc
de l’Espai Europeu d’Educació Superior
(EEES), els beneficiaris, durant aquest any
hauran d’ obtenir els 60 crèdits ECTS.

—2 Beneficiaris/àries
Podran ser beneficiaris/àries les persones

físiques que compleixin els requisits se-
güents:

a) Estar en possessió del títol de llicen-
ciatura, enginyeria o arquitectura superior.
Els títols obtinguts en centres estrangers o
espanyols no oficials han de ser convali-
dats o reconeguts. Als efectes d’aquesta
convocatòria, es considera que el títol està
reconegut quan el sol·licitant acrediti ha-
ver estat admès a un programa de docto-
rat o un programa oficial de postgrau (POP)
d’una universitat del sistema universitari
català.

b) La nota mínima de l’expedient acadè-
mic dels estudis de primer i segon cicle del
candidat ha de ser igual o superior a 1,5
(escala 1-4), calculada d’acord amb els
criteris que s’especifiquen a la base 7
d’aquest annex.

c) Estar matriculat/ada en un programa
de doctorat o en un màster oficial que pu-
gui conduir al doctorat, en el moment d’ac-
ceptació de la beca.

Queden exclosos aquells candidats ma-
triculats en un programa de doctorat que ja
hagin cursat els 20 crèdits de docència d’un
programa de doctorat o els 60 crèdits ECTS
d’un màster oficial.

Es reservarà un percentatge de l’1% del
total de les noves concessions de beques
per a sol·licitants amb disminució superior
al 33% expedida per l’equip de valoració i
orientació (EVO) del Centre d’Atenció de
Discapcitats (CAD) de la Generalitat de
Catalunya.

—3 Període i durada
De l’1 de gener de 2007 al 31 de desem-

bre de 2007.

—4 Quantia
4.1 L’ import  de les beques és de

11.016,00 euros bruts anuals. Aquest im-
port es liquidarà en 12 mensualitats.

L’AGAUR efectuarà el pagament de l’im-
port de les beques directament a cada
persona beneficiària, aplicant en cada cas
la legislació fiscal vigent. Els pagaments es
faran mensualment, per mesos vençuts, i
s’iniciaran un cop la persona beneficiària
hagi presentat el document d’acceptació i
se n’hagi acreditat la incorporació al centre
receptor per part del/de la cap del departa-
ment universitari o equivalent.

4.2 Per a tots becaris, l’AGAUR vetllarà
perquè tinguin accés a serveis sanitaris i fa-
cilitarà la tramitació de la targeta sanitària
del Servei Català de la Salut quan la perso-
na becària no gaudeixi de la cobertura per-
tinent i així ho sol·liciti a l’AGAUR.

4.3 Pels becaris matriculats en un pro-
grama de doctorat les beques inclouen ad-
dicionalment els preus públics de la matrí-
cula en els programes de doctorat i els
cursos de formació del personal experimen-
tador en animals, sempre que estiguin in-
closos dins els 20 crèdits exigits per obte-
nir la suficiència investigadora. En cap cas
no es cobriran els imports de les taxes i els
preus acadèmics, ni els costos de cursos
que superin els 20 crèdits. Per als qui gau-
deixin de la condició de becari l’any 2007,
el curs de referència de la matrícula és el

2006-2007. L’import d’aquest ajut es liqui-
darà directament a les universitats.

4.4 Pels becaris matriculats en un màs-
ter que condueixi al doctorat les beques
inclouen addicionalment els preus públics
de la matricula del Màster fins un màxim de
60 crèdits. Per als qui gaudeixin de la con-
dició de becari/ària l’any 2007, el curs de
referència de la matrícula és el 2006-2007.
L’import d’aquest ajut es liquidarà directa-
ment a les universitats.

—5 Sol·licituds i documentació
5.1 D’acord amb el que disposa la base

5 de la Resolució UNI/962/2005, d’1 de
febrer, per la qual s’aproven les bases ge-
nerals que han de regir la concessió de
beques i ajuts convocats per l’AGAUR,
només es valoraran aquelles sol·licituds que
s’hagin presentat segons el model norma-
litzat determinat a la convocatòria i confec-
cionat amb aquesta finalitat.

Les sol·licituds es tramitaran a través del
servei de tràmits en línia del portal de la Ge-
neralitat http://www.cat365.net.

5.2 Les persones sol·licitants seguiran
els passos següents per formular la sol·-
licitud a través del servei de tràmits en línia
del portal de la Generalitat:

a) Es donaran d’alta al portal, en cas que
no ho hagin fet anteriorment.

b) Marcaran l’opció annex 1 en el formu-
lari de sol·licitud.

c) Han d’introduir les dades personals en
el formulari, el currículum, el pla de treball
per a l’any 2007 i la descripció del projecte.

d) Un cop confirmades i enviades les da-
des, el sol·licitant obtindrà una justificació
de presentació de sol·licitud.

5.3 Els sol·licitants que es presentin en
un centre diferent de la seva universitat de
llicenciatura han d’adreçar al vicerectorat de
recerca o equivalent de la institució on es
vol fer el doctorat els documents següents:

a) Fotocòpia compulsada del certificat
acadèmic oficial on consti el nombre de
crèdits de cada assignatura o, si no és el
cas, el nombre d’hores.

b) Fotocòpia compulsada de títol acadè-
mic o del justificant de pagament del títol.

A més, els/les sol·licitants que hagin cur-
sat els estudis de llicenciatura en centres
de fora del sistema universitari de l’Estat
espanyol també han de fer constar en el
certificat acadèmic oficial les qualificacions
màxima i mínima dins del sistema d’avalu-
ació corresponent i la qualificació mínima
necessària per aprovar.

La documentació presentada serà com-
pulsada per l’òrgan competent de la unitat
directiva que tramita la sol·licitud o pel re-
gistre on hagi estat presentada quan ho
demani el/la sol·licitant, d’acord amb el que
estableix l’article 38.5 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre.

La presentació de sol·licituds s’ha d’ajus-
tar a la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment
administratiu comú i a la possibilitat de pre-
sentar les sol·licituds telemàticament. En tot
cas, la documentació que s’ha de presen-
tar és la mateixa, independentment de la via
de presentació de la sol·licitud.

5.4 Cada sol·licitant només pot presen-
tar una única sol·licitud.
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6.2 Les universitats i els centres de re-
cerca han de presentar al registre de
l’AGAUR, abans del 30 de desembre de
2006, una llista prioritzada de les sol·li-
cituds rebudes i que compleixen els requi-
s i ts ex ig i ts en aquesta convocatòr ia,
d’acord amb els criteris que s’especifiquen
a la base 7, havent comprovat prèviament
que els sol·licitants estan matriculats a un
programa de doctorat d’una universitat
catalana i que no han superat els 20 crè-
dits de docència d’un programa de docto-
rat o estan matriculats en un màster oficial
que condueixi al doctorat i no tenen cur-
sats 60 crèdits ECTS.

Les universitats també han d’incloure a
la llista prioritzada esmentada al paràgraf an-
terior les sol·licituds rebudes per a les se-
ves entitats dependents, segons l’article 84
de la LOU, i els articles 22 i 89.e de la Llei
d’universitats de Catalunya (LUC).

—7 Avaluació i selecció
7.1 D’acord amb els mecanismes i cri-

teris establerts en el marc del Pla de recer-
ca i innovació de Catalunya, es té en comp-
te per a les sol·licituds de nova concessió:

a) La priorització de les universitats i els
centres de recerca, segons escaigui, que
d’acord amb els criteris esmentats anterior-
ment i en aquesta base i els propis de la
seva política científica les institucions han
de presentar abans del 30 de desembre de
2006.

b) La nota mitjana de l’expedient acadè-
mic personal i altres mèrits curriculars. Als
efectes d’aquesta convocatòria, per obte-
nir la nota mitjana de l’expedient acadèmic
personal, es partirà de les equivalències
següents:

Aprovat: 1. Notable: 2. Excel·lent: 3. Ma-
trícula d’honor: 4.

Per calcular la nota esmentada, la suma
total de punts es divideix pel nombre total
de crèdits.

estrangers serà processada segons la taula
d’equivalències aprovada per l’AGAUR i els
representants de les universitats i que es pot
trobar a l’apartat IV d’aquesta convocatò-
ria.

La llista de priorització és única, ha de
contenir els conceptes següents i s’ha de
presentar d’acord amb el model normalit-
zat, que es podrà obtenir a les dependèn-
cies de l’AGAUR o a través de la seva pà-
gina web:

a) Nota mitjana de l’expedient acadèmic
de la persona sol·licitant.

b) Nota ponderada de l’expedient acadè-
mic.

c) Puntuació final de les sol·l icituds,
d’acord amb els criteris de la política cien-
tífica de la universitat o dels centres de re-
cerca.

d) Ordre final, determinat per la puntua-
ció final.

7.3 La selecció de candidats la realitza-
rà una comissió de selecció, que té en
compte, a més dels criteris detallats en
aquest apartat, l’interès institucional, el re-
partiment ponderat per centres, grups i àre-
es i la disponibilitat de recursos.

D’acord amb això, del total de sol·licituds
concedides de cada universitat, el 15% amb
nota ponderada d’expedient més alta, sem-
pre que alhora tinguin una nota d’expedient
acadèmic igual o superior a 3, se seleccio-
naran directament d’acord amb les notes
ponderades més altes d’expedient acadè-
mic. La resta de sol·licituds concedides per
a cada universitat se seleccionaran íntegra-
ment en virtut dels criteris propis de cada
universitat.

7.4 La Comissió de Selecció és desig-
nada i nomenada pel president de la Co-
missió Executiva d’Ajuts de Recerca i el di-
rector general de Recerca. Està presidida
per aquest o la persona en qui delegui i està
formada per un màxim de quatre vocals i
un secretari, que serà el director executiu
de l’AGAUR o la persona en qui delegui,
amb veu però sense vot. Aquesta Comissió
pot ser assessorada per òrgans externs i
experts i hi podrà assistir el personal tècnic
de l’AGAUR. La Comissió de Selecció pot
entrevistar els candidats en qualsevol mo-
ment del procés d’avaluació i selecció en
cas que ho consideri necessari.

L’AGAUR vetllarà per la paritat de gènere
en la comissió de selecció, sempre que si-
gui possible.

—8 Unitat competent per a la gestió
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i

de Recerca.

—9 Òrgan competent per a la resolució
El Consell de Direcció de l’AGAUR i, per

delegació, la Comissió Executiva d’Ajuts de
Recerca i/o el seu president, segons l’acord
del Consell de Direcció, amb data de 5 de
desembre de 2002.

—10 Termini de resolució
El termini legal màxim per resoldre aques-

ta convocatòria és de sis mesos compta-
dors des de l’endemà de la data de presen-
tació de sol·licituds. Transcorregut aquest
termini sense resolució expressa, s’enten-
drà desestimat per silenci l’ajut sol·licitat.

5.5 Cada director/a de projecte només
podrà constar, com a tal, en una sol·licitud
de nova concessió d’aquesta convocatòria.

5.6 Totes les sol·licituds, que es presen-
tin a l’AGAUR en el marc d’aquesta convo-
catòria i que un cop avaluades no hagin
estat proposades com atorgades per part
de la Comissió de Selecció es trametran a
les universitats perquè entrin a formar part
de les seves convocatòries, l’objecte de les
quals sigui la concessió de beques de for-
mació en la recerca per a estudiants de
tercer cicle, i sempre que existeixi un acord
previ entre l’AGAUR i les universitats inte-
ressades.

5.7 En cas que s’hagi d’esmenar la
sol·licitud, s’ha de notificar a l’interessat mit-
jançant la publicació al tauler d’anuncis de
l’AGAUR d’una diligència del director exe-
cutiu amb la relació de documentació bàsi-
ca i documentació no bàsica que cal esme-
nar, indicant-ne els motius i fent-hi constar
que, en el cas de no esmenar la sol·licitud,
pel que fa a la documentació bàsica, en el
termini de deu dies a comptar de l’endemà
de la publicació de la diligència correspo-
nent al tauler d’anuncis de l’AGAUR, s’en-
tén que els/les sol·licitants desisteixen de la
seva sol·licitud, d’acord amb el que dispo-
sa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i de procediment admi-
nistratiu comú. Per tal de fer-ne una major
difusió, i a efectes informatius, es pot con-
sultar el contingut d’aquesta diligència a la
pàgina web de l’AGAUR.

—6 Termini de presentació i de prioritza-
ció de sol·licituds

6.1 El termini de presentació de les
sol·licituds de les persones interessades a
les universitats i els centres de recerca res-
tarà obert des de l’endemà de la data de
publicació d’aquesta resolució al DOGC fins
al 30 de novembre de 2006.

Qualificacions Núm. Punts Total
de les assig. crèdits barem (Núm. crèd. x punts barem)
Aprovats 1
Notables 2
Excel·lents 3
Matrícules d’honor 4

Nombre total Nombre total
de crèdits ...................................... de punts ..................................................

Nota mitja=total punts/nombre total de crèdits ........................................................

c) Qualitat cientificotècnica del projecte
de recerca en el que podrà participar en
l’etapa contractual, definit prèviament
d’acord amb el centre d’aplicació de la
persona becària.

7.2 Prèviament a la publicació d’aquesta
convocatòria, l’AGAUR validarà el procedi-
ment de priorització de les universitats per
tal que s’adaptin als requeriments propo-
sats. La proposta de priorització de les
universitats i dels centres de recerca i, se-
gons escaigui, per als/a les sol·licitants

d’aquest annex, es publicarà oportunament
en cada institució i anirà acompanyada de
la informació explicativa i dels mecanismes
i criteris d’avaluació emprats, per tal que els
interessats puguin presentar les al·legacions
pertinents.

Davant la complexitat de comparar les no-
tes dels expedients acadèmics provinents
dels centres de fora dels sistema universi-
tari espanyol i els provinents d’aquest sis-
tema, es procedirà de la següent manera:
la nota mitjana dels expedients acadèmics
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—11 Notificació de la resolució
Pub l icac ió  a l  tau le r  d ’anunc is  de

l’AGAUR. Per tal de fer-ne una major di-
fusió, i amb efectes informatius, es podrà
consultar el resultat de la resolució a les
pàgines web respect ives de l ’AGAUR
(http://www.gencat.cat/agaur) i del DEiU
(http://www.gencat.cat/deiu).

La resolució expressa de concessió o de-
negació del les beques exhaureix la via ad-
ministrativa. Les persones interessades
poden interposar en el termini d’un mes,
comptador a partir de l’endemà de la seva
publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR,
recurs potestatiu de reposició davant del
president de la Comissió Executiva d’Ajuts
de Recerca, d’acord amb el que preveuen
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procedi-
ment administratiu, o directament recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, en
el termini de dos mesos comptadors a
partir de l’endemà de la seva publicació,
de conformitat amb els articles 8, 14 i 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

—12 Acceptació de la beca
12.1 En el termini màxim de 30 dies

naturals comptadors des de l’endemà de
la  pub l icac ió  a l  tau le r  d ’anunc is  de
l’AGAUR de la resolució d’atorgament de
les beques, el beneficiari s’ha de compro-
metre explícitament, mitjançant document
normalitzat, a complir totes les condicions
generals que es deriven de la Resolució
UNI/962/2005, d’1 de febrer, per la qual
s’aproven les bases generals que han de
regir la concessió de beques i ajuts con-
vocades per l’AGAUR i les particulars
d’aquesta convocatòria.

12.2 Al document d’acceptació cal que
hi consti el següent:

a) El vistiplau a la incorporació del/de la
becari/ària, bé del/de la cap del departa-
ment universitari, o bé del/de la director/a
del centre de recerca.

b) El vistiplau a la incorporació del/de la
becari/ària, de l’investigador/a principal del
grup de recerca on s’integrarà el becarial.

c) El vistiplau del director del projecte de
recerca del becari acreditant:

La viabilitat del projecte de treball de tesi
presentat amb la sol·licitud.

La idoneïtat dels coneixements que s’im-
parteixen durant el curs de doctorat o el
màster de postgrau per a la realització del
treball de tesi.

12.3 El document d’acceptació s’ha
de presentar al registre de l’AGAUR, o
d’acord amb el que disposa l’article 38.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu
comú.

12.4 Juntament amb el document d’ac-
ceptació, la persona beneficiària de la beca
també ha de presentar: còpia del DNI/pas-
saport acompanyat del núm. NIE/targeta
d’autorització d’entrada per a estrangers,
còpia de la matrícula del programa de doc-
torat o el màster de postgrau, els benefici-

aris amb nacionalitat no espanyola hauran
de comunicar una adreça postal, en un mu-
nicipi de Catalunya, vàlida per a notificaci-
ons; a més ha de facilitar aquelles dades
que siguin necessàries per a la tramitació
de la beca.

12.5 S’entén que renuncien tàcitament
a la beca atorgada les persones interessa-
des que no hagin presentat el document
d’acceptació i documentació adjunta en el
termini assenyalat a l’apartat anterior.

—13 Drets i obligacions de les parts
13.1 La persona becària amb l’accep-

tació de la beca es compromet a gaudir i
complir els drets i deures següents:

a) Obtenir de les universitats, dels cen-
tres d’aplicació de la beca la col·laboració
i el suport necessaris per al desenvolupa-
ment normal dels seus estudis de doctorat
i el programa de recerca.

b) Utilitzar els serveis que ofereix el cen-
tre d’aplicació de la beca i participar en el
conjunt de les seves activitats, d’acord amb
la seva normativa interna.

c) Incorporar-se al centre o departament
i, si escau, al grup de recerca i dur a terme
les activitats que es tenen en compte en el
seu programa de doctorat o de formació en
la recerca; complir els objectius del progra-
ma de formació i les directrius establertes
pel director de projecte.

d) Atendre el règim intern de l’organisme
o la institució on porti a terme les seves ac-
tivitats.

e) Justificar la beca, coincidint amb la
seva finalització i independentment de la
causa que en motivi la finalització, presen-
tant a l’AGAUR una memòria en imprès nor-
malitzat de tot el treball dut a terme en el
període global becat, on consti l’assoliment
efectiu dels objectius inicials de la beca.
També cal presentar un certificat on consti
l’aprofitament dels cursos realitzats.

f) Fer constar en la producció escrita de-
rivada del treball realitzat l’expressió: “Amb
el suport del Departament d’Educació i Uni-
versitats de la Generalitat de Catalunya i del
Fons Social Europeu”.

g) Demanar autorització al vicerectorat de
recerca o equivalent per fer qualsevol can-
vi, viatge, estada o incidència que afecti el
desenvolupament de la beca i el pla de tre-
ball. Aquestes autoritzacions han de ser co-
municades puntualment per part de la ins-
titució a l’AGAUR.

h) Comunicar les renúncies mitjançant
escrit motivat adreçat al director executiu de
l’AGAUR.

i) Facilitar tota la informació que li sigui
requerida i sotmetre’s a les actuacions d’ins-
pecció, comprovació i control que pugui re-
querir l’AGAUR o altres òrgans competents,
d’acord amb la normativa vigent.

j) Conservar els justificants originals i al-
tra documentació relacionada amb la beca
durant un període mínim de 3 anys següents
al pagament del saldo d’intervenció en com-
pliment del que disposa l’article 38.6 del
Reglament (CE) núm. 1260/1999 del Con-
sell de 21 de juny, pel qual s’estableixen dis-
posicions generals sobre els Fons Estruc-
turals.

k) En relació amb els becaris estrangers,
la beca serà efectiva en el moment que es

presentin a l’AGAUR les autoritzacions le-
galment establertes d’estada al país, si
escau. De manera excepcional, el termini per
a la presentació d’aquesta documentació
serà de tres mesos a partir de la data d’inici
de la beca.

l) Impartir el programa de col·laboració
docent establert per la universitat o cen-
tre amb un màxim de 30 hores anuals.
Aquestes col·laboracions han de ser cer-
tificades pels departaments implicats a
efectes de currículum. Addicionalment,
aquesta col·laboració docent, en cap cas,
no significa la responsabilitat del/de la
becari/ària sobre l’assignatura ni la seva
programació.

13.2 La universitat, o el centre de recer-
ca que acull el/la becari/ària es compromet
a complir el següent:

a) Proporcionar al/a la becari/ària el su-
port que calgui i facilitar el mitjans o equips
que siguin necessaris per al desenvolupa-
ment normal de la seva activitat.

b) Vetllar pel desenvolupament adequat
del programa de formació del/de la beca-
ri/ària; no se li podrà exigir la realització
de cap altra activitat que no estigui rela-
cionada amb la seva formació i execució
del projecte de recerca.

c) Certificar la incorporació del/de la be-
cari/ària.

d) Vetllar pel règim d’incompatibilitats
d’aquesta beca i informar puntualment
l’AGAUR de les incidències i autoritzacions
que es puguin produir.

e) Informar a l’AGAUR de les autoritza-
cions de desplaçaments, dels canvis, dels
viatges o estades, i de les incidències que
afectin el desenvolupament de la beca i el
pla de treball.

—14 Incompatibilitats de la beca
14.1 La  cond ic ió  de  becar i /à r i a

d’aquest programa és incompatible amb
vinculacions contractuals o estatutàries
que puguin restar exclusivitat a la dedica-
ció a la recerca. En el supòsit d’incompa-
tibilitat sobrevinguda, la institució que acull
el/la becari/ària ho ha de posar en conei-
xement de l’AGAUR per procedir a la re-
vocació de la beca.

Poden ser autoritzades només les per-
cepcions que procedeixin de tasques do-
cents (cursos, conferències o ponències)
o investigadores (llibres o articles) directa-
ment associades amb la recerca duta a
terme pel/per la becari/ària, sempre que
tinguin caràcter esporàdic i no habitual.
Aquestes activitats no podran superar el
30% de l’import anual brut íntegre de la
beca. L’autorització correspon a la institu-
ció que acull el/la becari/ària, que, en tot
cas, ho ha de comunicar a l’AGAUR.

14.2 La finalització de la beca no deter-
mina cap tipus de compromís per part del
centre receptor i de l’AGAUR en relació amb
la continuïtat dels estudis o recerca.

—15 Normativa aplicable
Tot el que no preveu aquesta convocatò-

ria es regeix per la Resolució UNI/962/2005,
d’1 de febrer, per la qual es publiquen les
bases generals de l’Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris i de Recerca, i per la
resta de normativa aplicable.
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III. Ajuts a les universitats o centres de
recerca per contractar personal investiga-
dor novell

—1 Objecte
1.1 És objecte d’aquesta convocatò-

ria concedir ajuts a les universitats o cen-
tres de recerca per contractar personal in-
vestigador novell i promoure la qualitat en
la recerca, mit jançant la incorporació
d’aquests en grups de recerca que des-
envolupin un projecte d’R+D vigent.

1.2 Estructura.
Aquest programa s’estructura en una

etapa de 3 anys que es gaudirà com a un
únic contracte, avaluable cada any amb la
possibilitat de resolució en cas de no asso-
lir els objectius previstos.

Al final de cada any els beneficiaris hau-
ran de presentar una memòria del treball
realitzat i els objectius i pla de treball per a
la següent anualitat.

—2 Beneficiaris/àries
Podran ser beneficiaris les universitats del

sistema universitari català i els centres de
recerca, que hauran de contractar als/a les
candidats/es que compleixin els requisits se-
güents:

a) Estar en possessió del títol de llicenci-
atura, enginyeria o arquitectura superior. Els
títols obtinguts en centres estrangers o
espanyols no oficials han de ser convalidats
o reconeguts. Als efectes d’aquesta convo-
catòria, es considera que el títol està reco-
negut quan el sol·licitant acrediti haver es-
tat admès a un programa de doctorat o un
programa oficial de postgrau (POP) d’una
universitat del sistema universitari català.

b) Haver superat els 20 crèdits d’un pro-
grama de doctorat o els 60 crèdits ECTS
d’un màster oficial que pugui conduir al
doctorat i que no tinguin el títol de doctor.

c) Han d’estar incorporats en grups de
recerca que desenvolupin un projecte d’R+D
vigent.

d) L’estructura del programa regulat en
aquest apartat no permet l’accés als inte-
ressats que ja hagin cursat 32 crèdits d’un
programa de doctorat.

Es reservarà un percentatge de l’1% del
total de les noves concessions d’ajuts per
als candidats amb disminució superior al
33% expedida per l’equip de valoració i ori-
entació (EVO) del Centre d’Atenció de Dis-
capcitats (CAD) de la Generalitat.

—3 Període i durada
3.1 De l’1 de gener de 2007 al 31 de

desembre de 2009.
3.2 Durant el mes d’ octubre de cada

any el Comitès Científic o equivalent de cada
Universitat o Centre, que correspongui,
avaluarà el treball de la persona candidata,
i farà arribar a l’AGAUR abans del 30 d’oc-
tubre de cada any la proposta de continu-
ïtat o resolució del contracte.

Aquesta proposta haurà d’anar signada
pel responsable del Comitè Científic o equi-
valent i pel director del projecte de recerca.

3.3 Les contractacions s’hauran de for-
malitzar amb posterioritat a la data de pu-
blicació de la Resolució, per la qual s’apro-
ven les bases i s’obre aquesta convocatòria
d’ajuts a la contractació de personal inves-

tigador novell i abans del 10 de febrer de
2007.

—4 Quantia
Per a l’any 2007:
4.1 La retribució bruta anual dels con-

tractats de primer any serà d’ 11.460,00
euros. Per el 2n i 3r any, la retribució bruta
anual serà de 13.596,00 euros.

4.2 Aquests imports es liquidaran en 12
mensualitats. A més d’aquesta quantitat, a
les universitats i als centres de recerca be-
neficiàries se’ls transferirà l’import de la
quota patronal de la Seguretat Social que
els correspongui.

L’ajut es farà efectiu a mes vençut, direc-
tament a l’entitat beneficiària, un cop se
n’hagi acreditat la contractació dels seus
candidats i la incorporació al centre recep-
tor per part del/de la cap del departament
universitari o equivalent i s’hi aplicarà la
legislació fiscal vigent.

4.4 Per assegurar la possibilitat que els
investigadors contractats puguin tenir accés
a una formació continuada de qualitat, es
pagaran addicionalment els preus públics de
la matrícula dels cursos oficials de les uni-
versitats que l’AGAUR determini. Per el
càlcul dels imports a atorgar en concepte
de matrícula, el curs de referència serà el
2006-2007. L’import d’aquest ajut es liqui-
darà directament a les universitats.

—5 Sol·licituds i documentació
5.1 D’acord amb el que disposa la base

5 de la Resolució UNI/962/2005, d’1 de
febrer, per la qual s’aproven les bases ge-
nerals que han de regir la concessió de
beques i ajuts convocats per l’AGAUR,
només es valoraran aquelles sol·licituds que
s’hagin presentat segons el model norma-
litzat determinat a la convocatòria i confec-
cionat amb aquesta finalitat.

Les sol·licituds es tramitaran a través del
servei de tràmits en línia del portal de la Ge-
neralitat http://www.cat365.net.

5.2 Les persones sol·licitants seguiran
els passos següents per a formular la sol·-
licitud a través del servei de tràmits en línia
del portal de la Generalitat:

a) Es donaran d’alta al portal, en cas que
no ho hagin fet anteriorment.

b) Marcaran l’opció annex 2 en el formu-
lari de sol·licitud.

c) Han d’introduir les dades personals en
el formulari, el currículum, el pla de treball
per a l’any 2007 i la descripció del projecte.

d) Un cop confirmades i enviades les da-
des, el sol·licitant obtindrà una justificació
de presentació de sol·licitud.

5.3 Els sol·licitants candidats que es
presentin en un centre diferent de la seva
universitat de llicenciatura, o de la universi-
tat on han fet els 20 crèdits docents d’un
programa de doctorat, o els 60 crèdits ECTS
d’un màster oficial han d’adreçar al vicerec-
torat de recerca o equivalent de la institució
on es vol fer el doctorat els documents
següents:

a) Fotocòpia compulsada de títol acadè-
mic o del justificant de pagament del títol.

b) Fotocòpia compulsada del certificat
acadèmic oficial dels cursos de doctorat on
consti el nombre de crèdits de cada assig-
natura o, si no és el cas, el nombre d’hores

o bé el certificat acadèmic oficial del màster
amb les notes obtingudes.

La documentació presentada serà com-
pulsada per l’òrgan competent de la unitat
directiva que tramita la sol·licitud o pel re-
gistre on hagi estat presentada quan ho
demani el sol·licitant, d’acord amb el que
estableix l’article 38.5 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre.

5.4 La presentació de sol·licituds s’ha
d’ajustar a la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre de règim jurídic de les administracions
públiques i de procediment administratiu
comú i a la possibilitat de presentar les
sol·licituds telemàticament. En tot cas, la
documentació que s’ha de presentar és la
mateixa, independentment de la via de pre-
sentació de la sol·licitud.

5.5 Cada sol·licitant només pot presen-
tar una única sol·licitud.

5.6 Cada director de tesi només podrà
constar, com a tal, en una sol·licitud de nova
concessió d’aquest annex.

5.7 Totes les sol·licituds, que es presen-
tin a l’AGAUR en el marc d’aquesta convo-
catòria i que un cop avaluades no hagin
estat proposades com atorgades per part
de la Comissió de Selecció es trametran a
les universitats perquè entrin a formar part
de les seves convocatòries, l’objecte de les
quals coincideixi amb el d’aquesta convo-
catòria, i sempre que existeixi un acord previ
entre l’AGAUR i les universitats interessa-
des.

5.8 En cas que s’hagi d’esmenar la
sol·licitud, s’ha de notificar a l’interessat mit-
jançant la publicació al tauler d’anuncis de
l’AGAUR d’una diligència del director exe-
cutiu amb la relació de documentació bàsi-
ca i documentació no bàsica que cal esme-
nar, indicant-ne els motius i fent-hi constar
que, en el cas de no esmenar la sol·licitud,
pel que fa a la documentació bàsica, en el
termini de deu dies a comptar de l’endemà
de la publicació de la diligència correspo-
nent al tauler d’anuncis de l’AGAUR, s’en-
tén que els/les sol·licitants desisteixen de la
seva sol·licitud, d’acord amb el que dispo-
sa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i de procediment admi-
nistratiu comú. Per tal de fer-ne una major
difusió, i a efectes informatius, es pot con-
sultar el contingut d’aquesta diligència a la
pàgina web de l’AGAUR.

—6 Termini de presentació i de prioritza-
ció de sol·licituds

6.1 El termini de presentació de les
sol·licituds dels candidats a les universitats
i els centres de recerca restarà obert des
de l’endemà de la data de publ icació
d’aquesta resolució al DOGC fins al 30 de
novembre de 2006.

6.2 Les universitats i els centres de re-
cerca han de presentar al registre de
l’AGAUR, abans del 30 de desembre del
2006, una llista prioritzada de les sol·licituds
rebudes i que compleixen els requisits exi-
gits a la base 7, d’acord amb els criteris que
s’especifiquen en aquesta convocatòria, ha-
vent comprovat prèviament que els candi-
dats sol·licitants estan matriculats a un
programa de doctorat d’una universitat ca-
talana, no han assolit la suficiència inves-
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tigadora i que reuneixen els requisits per ser
contractats si arriba el moment.

6.3 Les universitats també han d’inclou-
re a la llista prioritzada esmentada al parà-
graf anterior les sol·licituds rebudes per a
les seves entitats dependents, segons l’ar-
ticle 84 de la LOU, i els articles 22 i 89.e de
la Llei d’universitats de Catalunya (LUC).

—7 Avaluació i selecció
7.1 D’acord amb els mecanismes i cri-

teris establerts en el marc del Pla de recer-
ca i innovació de Catalunya, es té en comp-
te per a les sol·licituds de nova concessió:

a) La priorització de les universitats i els
centres de recerca, segons escaigui, que
d’acord amb els criteris esmentats anterior-

ment i en aquesta base i els propis de la
seva política científica les institucions han
de presentar abans del 30 de desembre de
2006.

b) La nota mitjana dels 20 crèdits de do-
cència del programa de doctorat o la nota
mitjana dels 60 crèdits ECTS dels estudis
de màster.

Als efectes d’aquesta convocatòria, per
obtenir la nota mitjana de l’expedient aca-
dèmic dels 20 crèdits o del màster, es par-
tirà de les equivalències següents:

Aprovat: 1. Notable: 2. Excel·lent: 3. Ma-
trícula d’honor: 4.

Per calcular la nota esmentada, la suma
total de punts es divideix pel nombre total
de crèdits.

—8 Unitat competent per a la gestió
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i

de Recerca.

—9 Òrgan competent per a la resolució
El Consell de Direcció de l’AGAUR i, per

delegació, la Comissió Executiva d’Ajuts de
Recerca i/o el/la seu/va president/a, segons
l’acord del Consell de Direcció, amb data
de 5 de desembre de 2002.

—10 Termini de resolució
El termini legal màxim per resoldre aques-

ta convocatòria és de sis mesos compta-
dors des de l’endemà de la data de presen-
tació de sol·licituds. Transcorregut aquest
termini sense resolució expressa, s’enten-
drà desestimat per silenci l’ajut sol·licitat.

—11 Notificació de la resolució
Publ icac ió  a l  tau ler  d ’anunc is  de

l’AGAUR. Per tal de fer-ne una major difu-
sió, i amb efectes informatius, es podrà
consultar el resultat de la resolució a les
respect ives pàgines web de l ’AGAUR
(http://www.gencat.cat/agaur) i del Depar-
tament d’Educació i Universitats (http://
www.gencat.cat/educacioiuniversitats).

La resolució expressa de concessió o de-
negació dels ajuts exhaureix la via admi-
nistrativa. Les persones interessades po-
den interposar en el termini d’un mes, a
comptar a partir de l’endemà de la seva
publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR,
recurs potestatiu de reposició davant del/
de la president/a de la Comissió Executiva
d’Ajuts de Recerca, d’acord amb el que
preveuen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu, o directament
recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Bar-
celona, en el termini de dos mesos comp-
tadors a partir de l’endemà de la seva
publicació, de conformitat amb els articles
8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

—12 Acceptació de l’ajut
12.1 En el termini màxim de 30 dies na-

turals comptats a partir de l’endemà de la
publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR
de la resolució d’atorgament dels ajuts, les
entitats beneficiàries hauran de formalitzar
mitjançant document normalitzat signat pel
vicerector de recerca i/o càrrec equivalent
de la institució beneficiària, en el qual s’han
de comprometre a complir totes les condi-
cions generals que es deriven de la Reso-
lució UNI/962/2005, d’1 de febrer, per la
qual s’aproven les bases generals que han
de regir la concessió de beques i ajuts con-
vocades per l’AGAUR i les particulars
d’aquesta convocatòria.

12.2 Al document d’acceptació cal que
hi consti el següent:

a) El vistiplau a la incorporació del can-
didat, bé del/de la cap del departament uni-
versitari, o bé del/de la director/a del centre
de recerca.

b) El vistiplau a la incorporació del/de la
candidat/a, de l’investigador/a principal del
grup de recerca on s’integrarà el/la candi-
dat/a.

Qualificacions Núm. Punts Total
de les assig. crèdits barem (Núm. crèd. x punts barem)
Aprovats 1
Notables 2
Excel·lents 3
Matrícules d’honor 4

Nombre total Nombre total
de crèdits ...................................... de punts ..................................................

Nota mitja=total punts/nombre total de crèdits ........................................................

c) Qualitat cientificotècnica del projecte
de recerca, pla de treball i objectius fixats
per a l’any 2007, definit prèviament d’acord
amb el centre d’aplicació del candidat.

7.2 Prèviament a la publicació d’aquesta
convocatòria, l’AGAUR validarà el procedi-
ment de priorització de les universitats per
tal que s’adaptin als requeriments propo-
sats. La proposta de priorització de les
universitats i dels centres de recerca i, se-
gons escaigui, per als sol·licitants d’aquest
annex, es publicarà oportunament en cada
institució i anirà acompanyada de la infor-
mació explicativa i dels mecanismes i crite-
ris d’avaluació emprats, per tal que els in-
teressats puguin presentar les al·legacions
pertinents.

Davant la complexitat de comparar les no-
tes dels expedients acadèmics del progra-
ma de doctorat provinents dels centres de
fora dels sistema universitari espanyol i els
provinents d’aquest sistema, es procedirà
de la següent manera: La nota mitjana dels
expedients acadèmics estrangers serà pro-
cessada segons la taula d’equivalències
aprovada per l’AGAUR i els Representants
de les Universitats i que es pot trobar a
l’apartat IV d’aquesta convocatòria.

7.3 La llista de priorització és única, ha
de contenir els conceptes següents i s’ha
de presentar d’acord amb el model norma-
litzat, que es podrà obtenir a les dependèn-
cies de l’AGAUR o a través de la seva pà-
gina web:

a) Nota mitjana dels 20 crèdits de docèn-
cia o dels 60 crèdits de màster.

b) Qualitat cientificotècnica del pla de tre-
ball i objectius fixats per a l’any 2007. La
puntuació serà d’1 a 10.

c) Puntuació final de les sol·l icituds,
d’acord amb els criteris de la política cien-
tífica de la universitat o dels centres de re-
cerca.

d) Ordre final, determinat per la puntua-
ció final.

7.4 La selecció de candidats la realitza-
rà una comissió de selecció, que té en
compte, a més dels criteris detallats en
aquest apartat, l’interès institucional, el re-
partiment ponderat per centres, grups i àre-
es i la disponibilitat de recursos.

La Comissió de Selecció és designada i
nomenada pel/per la president/a de la Co-
missió Executiva d’Ajuts de Recerca i el/la
director/a general de Recerca. Estarà pre-
sidida per aquest/a o la persona en qui de-
legui i estarà formada per un màxim de
quatre vocals i un/a secretari/ària, que serà
el/la director/a executiu/va de l’AGAUR o la
persona en qui delegui, amb veu però sen-
se vot. Aquesta Comissió pot ser assesso-
rada per òrgans externs i experts i hi podrà
assistir el personal tècnic de l’AGAUR. La
Comissió de Selecció podrà entrevistar a les
persones candidates en qualsevol moment
del procés d’avaluació i selecció en cas que
ho consideri necessari.

L’AGAUR vetllarà per la paritat de gènere
en la Comissió de Selecció, sempre que
sigui possible.

La Comissió de Selecció elaborarà una llis-
ta de reserva entre les candidatures dene-
gades per cobrir les renúncies que es pro-
dueixin entre els/les candidats/es de nova
concessió, així com les derivades de la no-
presentació del document d’acceptació o
altres causes. Aquesta llista es publicarà
juntament amb la resolució de concessió.
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c) El vistiplau del/de la director/a del pro-
jecte de recerca del/de la candidat/a acre-
ditant:

La viabilitat del projecte de treball de tesi
presentat amb la sol·licitud.

La idoneïtat dels coneixements que s’im-
parteixen durant el curs de doctorat o el
màster de postgrau per a la realització del
treball de tesi.

12.3 El document d’acceptació s’ha de
presentar al registre de l’AGAUR, o d’acord
amb el que disposa l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

12.4 Juntament amb el document d’ac-
ceptació, les entitats beneficiàries hauran de
presentar la documentació del candidat a
contractar següent: còpia del DNI/passaport
acompanyat del núm. NIE/ targeta d’auto-
rització d’entrada per a estrangers, còpia de
la matrícula del programa de doctorat, els
beneficiaris amb nacionalitat no espanyola
hauran de comunicar una adreça postal, en
un municipi de Catalunya, vàlida per a no-
tificacions; a més ha de facilitar aquelles
dades que siguin necessàries per a la tra-
mitació de l’ajut.

12.5 S’entén que renuncien tàcitament
a l’ajut atorgat les entitats beneficiàries que
no hagin presentat el document d’accepta-
ció i documentació adjunta en el termini as-
senyalat a l’apartat anterior.

—13 Drets i obligacions de les parts
13.1 Les entitats beneficiàries estan

obligades al que determina la legislació la-
boral vigent i a més han de complir el se-
güent:

a) Estendre els contractes corresponents
amb els candidats, d’acord amb la Llei 13/
1986, de 14 d’abril, de foment i coordina-
ció general de la recerca científica i tècnica
i la resta de normativa aplicable. La no
contractació per part del centre tindrà els
mateixos efectes que la renúncia de l’ajut,
a excepció dels candidats amb nacionalitat
d’un país extracomunitari, que per raons
legals no puguin ser contractats en el mo-
ment de la resolució, que podran endarrerir
la seva incorporació com a màxim 12 me-
sos. El temps no gaudit podrà ser recupe-
rat al final del període de 3 anys, si la dis-
ponibilitat pressupostària ho permet i prèvia
sol·licitud de l’interessat/ada. En aquests
casos, el fet de no poder ser contractats no
eximeix el centre de la tramitació de la do-
cumentació d’acceptació.

b) Proporcionar a la persona contracta-
da el suport que calgui i facilitar el mitjans
o equips que siguin necessaris per al des-
envolupament normal de la seva activitat.

c) No se li pot exigir, a la persona con-
tractada, la realització de cap altra activitat
que no estigui relacionada amb el seu tre-
ball de recerca.

d) Certificar la incorporació de la perso-
na contractada en el termini d’una setma-
na, tant pel que fa als nous contractes com
a les pròrrogues d’aquests.

e) Vetllar pel règim d’incompatibilitats.
f) Justificar la contractació dels candi-

dats.
g) Facilitar tota la informació que li sigui

requerida i sotmetre’s a les actuacions d’ins-

pecció, de comprovació i control que pugui
requerir l’AGAUR o altres òrgans compe-
tents, d’acord amb la normativa vigent.

h) Conservar els justificants originals i al-
tra documentació relacionada amb l’ajut
durant un període mínim de fins els 3 anys
següents al pagament del saldo d’interven-
ció en compliment del que es disposa l’ar-
ticle 38.6 del Reglament (CE) núm. 1260/
1999 del Consell de 21 de juny, pel qual
s’estableixen disposicions generals sobre
els Fons Estructurals.

i) Impartir el programa de col·laboració
docent establert per la institució contractant
amb un màxim de 30 hores anuals per als
contractes de primer any i un màxim de 60
hores anuals per als de segon i tercer any.
Aquestes col·laboracions han de ser certi-
ficades pels departaments implicats a efec-
tes de currículum. Addicionalment, aquesta
col·laboració docent, en cap cas, no signi-
fica la responsabilitat del contractat sobre
l’assignatura ni la seva programació.

13.2 Addicionalment, en el marc del
contracte, les persones contractades estan
obligades al que determina la legislació la-
boral vigent en el moment de la seva con-
tractació. A més, han de poder gaudir i
complir els drets i deures següents:

a) Obtenir de les universitats i dels cen-
tres de recerca la col·laboració i el suport
necessaris per al desenvolupament normal
del programa de recerca.

b) Utilitzar els serveis que ofereix la uni-
versitat o el centre de recerca i participar en
el conjunt de les seves activitats d’acord
amb la normativa interna.

c) Incorporar-se al centre o departament
i, si escau, al grup de recerca i complir els
objectius del programa i les directrius esta-
blertes pel/per la director/a del projecte.

d) Atendre el règim intern de l’organisme
o la institució en què porti a terme les seves
activitats.

e) Impartir el programa de col·laboració
docent establert per la institució contractant
amb un màxim de 30 hores anuals per als
contractes de primer any i un màxim de 60
hores anuals per als de segon i tercer any.
Aquestes col·laboracions han de ser certi-
ficades pels departaments implicats a efec-
tes de currículum. Addicionalment, aquesta
col·laboració docent, en cap cas, no signi-
fica la responsabilitat del contractat sobre
l’assignatura ni la seva programació.

f) Justificar el contracte, coincidint amb
la seva finalització i independentment de la
causa que en motivi la finalització, presen-
tant a l’AGAUR una memòria en imprès nor-
malitzat de tot el treball dut a terme en el
període global becat, on consti l’assoliment
efectiu dels objectius inicials del contracte.
El document normalitzat es pot obtenir a les
dependències de l’AGAUR (Via Laietana, 28,
2a planta, 08003 Barcelona) i a la seva pà-
gina web: http://www.gencat.cat/agaur.

g) Fer constar en la producció escrita de-
rivada del treball realitzat l’expressió: “Amb
el suport del Departament d’Educació i Uni-
versitats de la Generalitat de Catalunya i del
Fons Social Europeu”.

h) Comunicar els treballs, articles publi-
cats i/o la lectura i defensa de la tesi doc-
toral o altres tipus de publicacions derivats

del projecte de recerca realitzat en el termi-
ni màxim d’un mes a partir d’haver-se efec-
tuat, encara que s’hagi sobrepassat el pe-
ríode del contracte.

i) Demanar autorització al vicerectorat de
recerca o equivalent per fer qualsevol can-
vi, viatge, estada o incidència que afecti el
desenvolupament del contracte i el pla de
treball. Aquestes autoritzacions han de ser
comunicades puntualment per part de la ins-
titució a l’AGAUR.

j) Comunicar les renúncies mitjançant es-
crit motivat adreçat al director executiu de
l’AGAUR.

k) Facilitar tota la informació que li sigui
requerida i sotmetre’s a les actuacions d’ins-
pecció, comprovació i control que pugui re-
querir l’AGAUR o altres òrgans competents,
d’acord amb la normativa vigent.

l) Conservar els justificants originals i al-
tra documentació relacionada amb el con-
tracte durant un període mínim de fins els 3
anys següents al pagament del saldo d’in-
tervenció en compliment del que es dispo-
sa l’article 38.6 del Reglament (CE) núm.
1260/1999 del Consell de 21 de juny, pel
qual s’estableixen disposicions generals
sobre els Fons Estructurals.

m) Per optar al tercer any d’aquest pro-
grama els/les candidats/es contractats/ades
hauran d’haver participat amb aprofitament
a les jornades que organitzen les universi-
tats del sistema universitari català i el De-
partament d’Educació i Universitats, dedi-
cades al desenvolupament professional dels
investigadors novells en la gestió de la R+I.

—14 Incompatibilitats
14.1 S’apliquen aquelles que consideri

el contracte laboral que subscriguin les uni-
versitats i els centres de recerca, d’acord
amb la legislació vigent.

En tot cas, el gaudi d’aquest contracte
ha de ser incompatible amb la percepció
d’altres ajuts per a la mateixa finalitat, pro-
cedents de qualsevol administració o ens
públic o privat, nacionals, de la Unió Euro-
pea o d’organismes internacionals, el gau-
di dels quals sigui igual o superior a un any,
amb l’excepció de l’ajut per cursar el 1r any
d’un programa de doctorat existent abans
de l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educa-
ció Superior (EEES) o un màxim 60 crèdits
ECTS d’un màster oficial que pugui conduir
al doctorat en el cas de doctorats adap-
tats l’Espai Europeu d’Educació Superior
(EEES).

Aquest programa és incompatible amb
vinculacions contractuals o estatutàries que
puguin restar exclusivitat a la dedicació a la
recerca. En el supòsit d’incompatibilitat
sobrevinguda, la institució que acull el/la
contractat/ada ho ha de posar en coneixe-
ment de l’AGAUR per procedir a la revoca-
ció de l’ajut.

14.2 Poden ser autoritzades només les
percepcions que procedeixin de tasques
docents (cursos, conferències o ponènci-
es) o investigadores (llibres o articles) di-
rectament associades amb la recerca duta
a terme pel contractat, sempre que tinguin
caràcter esporàdic i no habitual. Aquestes
activitats no podran superar el 30% de l’im-
port anual brut íntegre de l’ajut. L’autorit-
zació correspon a la institució que acull el
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contractat, que, en tot cas, ho ha de co-
municar a l’AGAUR.

14.3 La finalització del contracte no de-
termina cap tipus de compromís per part del
centre receptor en relació amb la posterior
incorporació del/de la contractat/ada a la
plantilla del centre.

—15 Suspensions
Els contractats i contractades que durant

el període contractual hagin obtingut la baixa
per maternitat/paternitat, adopció o acolli-
ment, preadoptiu o permanent, de menors
de sis anys podran sol·licitar una pròrroga
de contracte equivalent del període contrac-
tual suspès i com a màxim de 16 setmanes
per tal de continuar amb la finalització del
projecte de recerca.

—16 Substitucions
Les baixes que es produeixin per renún-

cia o altres causes entre els contractats de
nova concessió dins els tres primers mesos
del primer any poden ser cobertes mitjan-
çant resolució del/de la president/a de la Co-
missió Executiva d’Ajuts de Recerca de
l’AGAUR o del/de la director/a executiu/va
amb l’adjudicació de les vacants a les per-
sones sol·licitants que figurin a la llista de
reserva.

—17 Publicitat
La concessió d’un ajut comporta l’obli-

gació del beneficiari de fer constar en qual-
sevol publicitat referida a l’activitat subven-
cionada l’expressió: “Amb el suport del
Departament d’Educació i Universitats de la
Generalitat de Catalunya i del Fons Social
Europeu”.

—18 Difusió
18.1 El fet de participar en aquesta

convocatòria implica que els/les beneficia-
ris/àries dels ajuts consenten tàcitament
que la memòria justificativa del projecte de
recerca sigui introduïda al dipòsit digital RE-
CERCAT del Consorci de Biblioteques Uni-
versitàries de Catalunya, d’acord amb els
termes especificats a la llicència “Creative
Commons” de Reconeixement-No Comer-
cial-Sense obra derivada.

Aquesta llicència estableix que es permet
copiar, distribuir i comunicar públicament
l’obra sempre que se’n citi l’autor original i
la institució que l’empara i no se’n faci cap
ús amb finalitats comercials ni obra deriva-
da. Per obra derivada s’entén aquell docu-
ment que ha estat editat, traduït, combinat
amb materials de tercers, canviat de format,
o modificat de qualsevol altra forma.

18.2 En cas que el/la responsable del
projecte de recerca ho sol·liciti, l’AGAUR
podrà retardar la publicació de la memòria
científica fins a dos anys comptadors des
de la data prevista a la convocatòria per a
la justificació de l’ajut.

18.3 En cas que el projecte de recerca
derivi en una tesi doctoral, durant el perío-
de de gaudi de l’ajut o en els sis mesos pos-
teriors, aquesta haurà de ser inclosa per part
dels autors al dipòsit de tesis doctorals en
xarxa (TdX), gestionat pel Consorci de Bi-
bl ioteques Universitàries de Catalunya
(CBUC) i el Centre de Supercomputació de
Catalunya (CESCA). L’acreditació d’aquest
tràmit donarà dret a rebre un ajut addicio-
nal de 3.000 euros per l’autor/a de la tesi
doctoral amb una qualificació mínima de
notable, i de 1.000 euros per a l’entitat be-
neficiària, en concepte de despeses gene-
rals del grup receptor.

—19 Normativa aplicable
Tot el que no preveu aquesta convocatò-

ria es regeix per la Resolució UNI/962/2005,
d’1 de febrer, per la qual es publiquen les
bases generals de l’Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris i de Recerca vigents, i
per la resta de normativa aplicable.

IV. Taula d’equivalències a utilitzar per a l’equiparació dels expe-
dients de notes dels estudiants que han cursat els estudis de llicen-
ciatura en centres de fora del sistema universitari de l’estat espa-
nyol.

1.1 Països dels que es disposa informació.

EQ. SIST. UNIV. PROPI=EQUIVALÈNCIA EN EL SISTEMA UNIVERSITARI
PROPI

EQ. SIST
INTERVAL UNIV.

PAÏSOS DE NOTES PROPI
ALEMANYA 3,1 - 4 1

2,1 - 3 2
1,1 - 2 3
1 3,5
Ausrichend 1
Befriedigend 2
Gut 3
Sehr gut 3,5

ARGENTINA 4 - 5 1
6 - 7 2
8 - 9 3
10 3,5

ARMÈNIA 3 1
4 2
5 3

ÀUSTRIA 3,1 - 4 1
2,1 - 3 2
1,1 - 2 3
1 3,5
Ausrichend 1
Befriedigend 2
Gut 3
Sehr gut 3,5

BÈLGICA 10 - 13,5 1
14 - 15,5 2
16 - 19 3
20 3,5

EQ. SIST
INTERVAL UNIV.

PAÏSOS DE NOTES PROPI
BOLÍVIA  3 - 5 1

 6 - 8 2
 9 - 11 3
12 3,5
50 - 69 1
70 - 89 2
90 - 99 3
100 3,5

BÒSNIA-HERCEGOVINA 6 - 7 1
8 2
9 3
10 3,5

BRASIL 50 - 69 1
70 - 89 2
90 - 99 3
100 3,5

BULGÀRIA 3 1
4 2
5 3
6 3,5

COLÒMBIA 3 - 3,49 1
3,5 - 3,9 2
4 - 4,9 3
5 3,5

COSTA RICA aplicar punt 1.2
CUBA 3 1

4 2
5 3
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EQ. SIST
INTERVAL UNIV.

PAÏSOS DE NOTES PROPI
DINAMARCA 6 - 7,99 1

8 - 9,99 2
10 - 12,99 3
13 3,5

EGIPTE Passed 1
Good 2
Very Good 3
Distinction 3,5

EQUADOR aplicar punt 1.2
EUA 5 - 6 (C-, C, C+) Satisfactory, Pass 1

6 - 8,9 (B-, B, B+) Very Good 2
9 - 9,9 (A-, A) Excellent 3
10 (A+) 3,5

FRANÇA C, P 1
AB 2
B 3
TB 3,5
10 - 13,5 1
14 - 15,5 2
16 - 19 3
20 3,5

GRÈCIA 5 - 6,49 1
6,5 - 8,49 2
8,5 - 9,99 3
10 3,5

HOLANDA 6 - 7,49 1
7,5 - 8,49 2
8,5 - 9,99 3
10 3,5

HONGRIA 2 1
3 2
4 3
5 3,5

ÍNDIA aplicar punt 1.2
IRAN 10 - 13,99 1

14 - 16,99 2
17 - 19,99 3
20 3,5

ITÀLIA 18 -25 1
26 - 28 2
29 - 30 3
30 “lode” 3,5

MARROC 10 - 13 ( Passable-Admiss) 1
14 - 16 (Assez Bien) 2
17 - 18 (Distantion) 3
19 - 20 (Grand Distantion) 3,5

MÈXIC 6 - 7 1
8 2
9 3
10 3,5

NORUEGA E - D 1
C 2
B 3
A 3,5

PERÚ  11 - 13 1
14 - 16 2
17 - 19 3
20 3,5

POLÒNIA 3 - 3,99 1
4 - 4,49 2
4,5 - 4,99 3
5 3,5

EQ. SIST
INTERVAL UNIV.

PAÏSOS DE NOTES PROPI
PORTUGAL 10 - 13 1

14 - 17 2
18 - 19 3
20 3,5

REGNE UNIT 40 - 49 (D) (Third Pass, lower 2nd) 1
50 - 69 (C, B) (Upper 2nd) 2
70 - 85 (1) 3
86 - 99 (A) 3,5

ROMANIA  5 - 6 1
7 - 8 2
9 3
10 3,5

RÚSSIA 3 1
4 2
5 3

SÈRBIA 6 - 7 1
8 2
9 3
10 3,5

SUÈCIA 1,2 1
3 2
4 3
5 3,5

SUÏSSA 4 - 4,99 1
5 - 5,49 2
5,5 - 5,99 3
6 3,5

TURQUIA C, C-, CD 1
B+, B, BC 2
A-, AB 3
A 3,5

URUGUAI  3 - 5 1
 6 - 8 2
 9 - 11 3
12 3,5
50 - 69 1
70 - 89 2
90 - 99 3
100 3,5

VENEÇUELA experimentals
3 - 3,99 1
4 - 4,49 2
4,5 - 4,99 3
5 3,5
no experimentals
10 - 13 = 1 1
14 - 17 2
18 - 19 3
20 3,5

XILE 4 - 4,9 1
5 - 5,9 2
6 - 6,9 3
7 3,5

XINA 60 - 69 , D 1
70 - 79, C 2
80 - 89, B 3
90 -100, A 3,5
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1.2 Països dels que no es diposa infor-
mació.

En aquest cas l’equivalència es farà apli-
cant el càlcul següent

Criteris d’avaluació d’expedients acadè-
mics estrangers

(En el cas de que no estiguin en el llistat
general)

1. Distribució de l’interval entre la nota
mínima aprovatòria i la máxima possible en
5 subintervals.

2. Càlcul dels punts límit entre aprovat-
notable i notable-excel·lent.

Els valors màxims no es consideren ma-
trícules d’honor

Esquema general d’equivalència entre el sistema de valoració d’expedients espanyols i qual-
sevol sistema estranger.
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RESOLUCIÓ EDU/3599/2006, de 30 d’oc-
tubre, de nomenament de personal funcio-
nari per ocupar diversos llocs de treball del
Departament d’Educació i Universitats (con-
vocatòria de provisió núm. ED/015/06).

Vista la Resolució EDU/2343/2006, de 12
de juliol, de convocatòria de concurs espe-
cífic de mèrits i capacitats per a la provisió
de diversos llocs de treball del Departament
d’Educació i Universitats (convocatòria de
provisió núm. ED/015/06), publicada al
DOGC núm. 4677, de 17.7.2006;

De conformitat amb la proposta de la
Junta de Mèrits i Capacitats;

En ús de les atribucions que em confe-
reix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya,

Resolc:

—1 Nomenar els funcionaris i funcionàri-
es que s’esmenten tot seguit per ocupar el
lloc de treball que en cada cas s’especifica:

Sr. Ferran Ruiz Tarragó, responsable
d’avaluació i prospectiva de les tecnologies
de la informació i les comunicacions al sis-
tema educatiu (COSG-292).

Sra. Maria del Pilar Recio Caride, respon-
sable d’assessorament en contractació i in-
formes (SGSG-293).

Sra. Immaculada Arroyo Rodríguez, res-
ponsable de disposicions (SGSG-294).

Sr. Joan Oliart Bermejo, cap del Servei
d’Estadística, Informació i Documentació
(DSSV-295).

Sra. Mercedes Palacín Ciprián, cap del
Servei d’Organització (DSSV-296).

Sr. Joaquim Dorda Ventura, cap del Ser-
vei de Pressupostos i Gestió Financera
(DSSV-297).

Sra. Maria Lourdes Giner Lago, cap del
Servei de Contractacions i Subministra-
ments (DSSV-298).

Sra. Joana Augé Hien, responsable d’as-
sessorament tècnic de personal d’adminis-
tració i serveis (DSSG-299).

Sra. Dolors Jiménez López, responsable
de qualitat dels sistemes d’informació
(DSSG-300).

Sr. Jordi Orgué Bella, responsable d’ar-
quitectura tecnològica (DSSG-301).

Sr. Ignacio Pérez Rivera, responsable de
projectes de les tecnologies de la informa-
ció i les comunicacions per a la gestió
(DSSG-302).

Sr. Antoni Llerena Rodríguez, responsa-
ble d’anàlisi de noves tecnologies (DSSG-
303).

Sra. Maria Teresa González Gómez, cap
de la Secció de Gestió de Personal Interí
Docent (PDSC-304).

(06.312.049)
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Sra. Caterina Serdà Cabré, coordinadora
dels sistemes d’informació del professorat
(PDSG-305).

Sra. Montserrat Albí Morillas, cap del Ser-
vei de Plantilles i Programació de Personal
Docent (PDSV-306).

Sra. Amàlia Valls Longarte, cap del Ser-
vei de Gestió de Recursos i Mesures de Se-
guretat i Salut (PDSV-307).

Sr. Francesc Josep Marro Fantova, res-
ponsable de plans i programes en matèria
de seguretat i salut (PDSG-308).

Sra. Maria Àngels Reig Puig, cap de la
Secció de Coordinació i Assessorament en
Matèria de Centres Educatius (CESC-309).

Sra. Maria del Carmen Segovia Fernán-
dez, cap del Servei de Personal Docent
(S5SV-310).

Sra. Rosa Maria Pol Masjoan, cap de la
Secció d’Administració (S5SC-311).

—2 Es declara desert el lloc de cap de la
Secció de Gestió de Personal Docent
(S9SC-312).

—3 El personal funcionari que es relacio-
na tot seguit cessa del lloc que en cada cas
s’indica amb motiu del nomenament resolt
al punt primer:

Sra. Maria del Pilar Recio Caride cessa
del lloc de treball de cap de la Secció de
Règim Econòmic de Centres Privats.

Sra. Immaculada Arroyo Rodríguez ces-
sa del lloc de treball de responsable d’infor-
mes jurídics i funció pública docent.

Sr. Joan Oliart Bermejo cessa del lloc de
treball de responsable d’estudis.

Sr. Joaquim Dorda Ventura cessa del lloc
de treball de responsable tècnic de les re-
lacions sindicals.

Sra. Joana Augé Hien cessa del lloc de
treball de cap de la Secció de Gestió de
Personal d’Administració i Serveis.

Sra. Maria Teresa González Gómez ces-
sa del lloc de treball de cap de la Secció de
Provisió de Llocs de Treball Docents d’En-
senyaments Infantil i Primari.

Sra. Montserrat Albí Morillas cessa del lloc
de treball de cap de la Secció de Progra-
mació de Professorat d’Ensenyaments Se-
cundaris i Règim Especial.

—4 Els terminis de presa de possessió i
de cessament seran els que estableixen
els articles 75 i 76 del Decret 123/1997,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Re-
glament general de provisió de llocs de
treball i promoció professional dels funci-
onaris de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar un recurs conten-
ciós administratiu davant el Jutjat del Con-
tenciós Administratiu, en el termini de dos
mesos, a comptar de l’endemà de la seva
notificació, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament un recurs de reposició, previ al re-
curs contenciós administratiu, davant el
conseller d’Educació i Universitats, en el ter-

mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva notificació, 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 que
considerin convenient per a la defensa dels
propis interessos.

Barcelona, 30 d’octubre de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

(06.306.234)

EDICTE de 7 de novembre de 2006, pel
qual es notifica la Resolució de 26 de maig
de 2006 de l’expedient disciplinari incoat per
Resolució de 22 de juny de 2005 a la se-
nyora Assumpció Güell Magriñá.

Atès que no ha estat possible practicar
la notificació de la Resolució del secretari
general del Departament d’Educació i Uni-
versitats de 26 de maig de 2006, de l’ex-
pedient disciplinari incoat per la Resolu-
ció 22 de juny de 2005 a la senyora
Assumpció Güell Magriñá, es notifica a la
persona interessada que, en aplicació del
que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifi-
cada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
la Resolució esmentada està a la seva
disposició a les oficines de la Subdirecció
General de Personal d’Administració i Ser-
veis del Departament d’Educació i Univer-
sitats de la Generalitat de Catalunya, Via
Augusta, 202-226, planta 4C, 08021
Barcelona, de dilluns a divendres en ho-
rari d’oficina.

Barcelona, 7 de novembre de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.311.036)

RESOLUCIÓ EDU/3624/2006, de 13 de
novembre, per la qual s’aprova la disminu-
ció del nombre d’unitats concertades del
centre docent privat L’Horitzó, de Barcelona.

Per la Resolució EDC/639/2006, de 14 de
març (DOGC núm. 4595, de 17.3.2006), es
va aprovar amb caràcter provisional la re-
novació del concert educatiu del centre
docent privat L’Horitzó, de Barcelona, per a
4 unitats d’educació secundària obligatòria.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per
la Resolució de la directora general de
Centres Educatius, de 19 de juliol de 2006,
en aplicació de la normativa esmentada,
amb la finalitat de disminuir el nombre
d’unitats concertades al centre L’Horitzó,
de Barcelona, s’ha comprovat que el nom-
bre d’alumnes resultant del procés de ma-
triculació no justifica el manteniment del
concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen els articles 28 i se-
güents del Decret 56/1993, de 23 de febrer,
sobre concerts educatius, i la resta de nor-
mativa aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat L’Horitzó,
de Barcelona, amb codi 08039987, per dis-
minució d’1 unitat concertada de segon curs
d’educació secundària obligatòria, atès que
el nombre d’alumnat resultant del procés de
matriculació no justifica el manteniment del
concert.

—2 El servei territorial corresponent del
Departament d’Educació i Universitats co-
municarà al titular del centre les circums-
tàncies necessàries per a la formalització
de la modificació del concert correspo-
nent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2006/07 i
s’inscriurà al Registre de centres docents.

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

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

Barcelona, 13 de novembre de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

(06.298.099)
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RESOLUCIÓ EDU/3625/2006, de 10 de
novembre, per la qual s’autoritza l’obertura
del centre privat de formació d’adults Cen-
tre Tècnic del Vallès, de Corró d’Avall, de
les Franqueses del Vallès.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da pel titular del centre privat de formació
d’adults Centre Tècnic del Vallès, de Corró
d’Avall, de les Franqueses del Vallès, en
petició d’autorització d’obertura d’un cen-
tre, es va instruir l’expedient corresponent.

Ates que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret pel que
estableixen la Llei 3/1991, de 18 de març,
de formació d’adults; el Decret 72/1994, de
6 d’abril, pel qual es regulen els centres de
formació d’adults; l’Ordre de 19 de juliol de
1994, per la qual s’estableix el règim d’au-
torització de centres de formació d’adults,
i el Decret 213/2002, d’1 d’agost, pel qual
s’estableix l’ordenació curricular de la for-
mació bàsica de les persones adultes,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre privat
de formació d’adults Centre Tècnic del
Vallès, de Corró d’Avall, de les Franqueses
del Vallès, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Així mateix, poden interposar 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, 10 de novembre de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

ANNEX

Comarca: Vallès Oriental.
Municipi: les Franqueses del Vallès.
Localitat: 08520 Corró d’Avall.
Codi: 08062468.
Denominació: Centre Tècnic del Vallès.
Adreça: Antigues Naus Militars, núm. 3-4.

Titular: Centre d’Activitats Professionals del
Vallès.
NIF: B-17751546.

S’autoritza l’obertura del centre privat de
formació d’adults Centre Tècnic del Vallès,
de Corró d’Avall, de les Franqueses del
Vallès, amb efectes a partir de l’endemà de
la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.
S’autoritzen els ensenyaments correspo-
nents al cicle d’educació secundària per a
persones adultes. També s’incorporarà la
perspectiva de gènere a les activitats edu-
catives i formatives.

El centre autoritzat ha de notificar la data
de la seva posada en funcionament efecti-
va a la Direcció General de Formació Pro-
fessional i Educació Permanent, amb una
antelació mínima de quinze dies naturals
respecte a l’inici de les activitats autoritza-
des i acreditar documentalment la suficièn-
cia i idoneïtat del professorat, d’acord amb
els articles 8.1 i 8.2 de l’Ordre de 19 de ju-
liol de 1994, que estableix el règim d’auto-
rització de centres de formació d’adults.

Espais disponibles: 3 aules, sala de pro-
fessors, despatx, secretaria i serveis higiè-
nics.

Capacitat simultània de places: 150 alum-
nes.

(06.291.149)

RESOLUCIÓ EDU/3626/2006, de 13 de
novembre, per la qual es modifica la Reso-
lució EDC/639/2006, de 14 de març, per la
qual es resol amb caràcter provisional la
renovació dels concerts educatius de cen-
tres docents privats per als nivells obligato-
ris i per als ensenyaments d’educació infan-
til.

D’acord amb l’annex 1 de la Resolució
EDC/639/2006, de 14 de març (DOGC núm.
4595, de 17.3.2006), per la qual es resol
amb caràcter provisional la renovació dels
concerts educatius de centres docents pri-
vats per als nivells obligatoris i per als en-
senyaments d’educació infantil, es va apro-
var al centre Siervas de San José, amb codi
08004687, de Barcelona, el concert educa-
tiu pels següents nivells educatius i unitats:

EINF: 1-1-1
EPRI: 1-1-1-1-1-1
ESO: 1-1-2-2

Atès que posteriorment aquest centre do-
cent va presentar una sol·licitud de cessa-
ment progressiu d’activitats, per acollir-se
a l’Acord de 24 de maig de 2001, de rees-
tructuració de centres docents privats con-
certats i l’analogia retributiva del professo-
rat, i a proposta de la Direcció General de
Centres Educatius,

Resolc:

—1 Modificar l’annex 1 de la Resolució
EDC/639/2006, de 14 de març, esmenta-
da, en relació amb el concert educatiu del
centre docent Siervas de San José, amb
codi 08004687, de Barcelona, el qual que-
da aprovat d’acord amb les següents uni-
tats per al curs 2006/07:

EINF: 0-0-0
EPRI: 0-0-0-0-0-1
ESO: 0-0-1-1
A la fi del curs 2006/07 quedarà totalment

extingit el concert educatiu d’aquest cen-
tre.

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, 13 de novembre de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

(06.298.100)

RESOLUCIÓ EDU/3627/2006, de 16 d’oc-
tubre, per la qual es modifica la Resolució
EDC/1292/2006, de 27 d’abril, per la qual
es modifiquen els concerts educatius de
centres docents privats d’educació especi-
al.

D’acord amb l’annex 1 de la Resolució
EDC/1292/2006, de 27 d’abril (DOGC núm.
4629, de 9.5.2006), per la qual es modifi-
quen els concerts educatius de centres
docents privats d’educació especial, es va
aprovar al centre Sants Innocents, amb codi
08011424, de Barcelona, el concert educa-
tiu per, entre d’altre personal, 2 fisioterapeu-
tes i 1 grau mitjà.

Atès que amb posterioritat aquest centre
docent va presentar una sol·licitud de mo-
dificació del concert d’aquest personal, en
el sentit de suprimir el concert del grau mitjà
i concertar 3 fisioterapeutes, sense que, per
tant, suposi cap increment del nombre total
de personal concertat, cal modificar el con-
cert aprovat per la resolució indicada.

Per tant, a proposta de la Direcció Gene-
ral de Centres Educatius,

Resolc:

—1 Modificar l’annex 1 de la Resolució
EDC/1292/2006, de 27 d’abril, per la qual
es modifiquen els concerts educatius de
centres docents privats d’educació especi-
al, en el sentit que s’especifica a l’annex
d’aquesta Resolució.



Full de disposicions i actes administratius

3322

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.

Barcelona, 16 d’octubre de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

Annex

priv.: unitats concertades ordinàries.
GS: grau superior.
TM: tutor d’aula.
LOG: logopeda.
FIS: fisioterapeuta.
ED: educador.
CR: concert resultant.

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat)
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sants Innocents.
Codi: 08011424.
CR: 16 priv., 16 TM, 1 GS, 3 FIS, 1 LOG, 8
ED.

(06.297.106)

RESOLUCIÓ EDU/3628/2006, de 10 de
novembre, per la qual es dóna publicitat a
la Resolució de 5 d’octubre de 2006, per la
qual s’estima el recurs de reposició inter-
posat per la titularitat del centre docent pri-
vat concertat Jaume Viladoms, de Sabadell,
contra la Resolució EDU/2171/2006, de 22
de juny.

Per la Resolució EDC/1393/2006, de 8 de
maig (DOGC núm. 4632, de 12.5.2006), es
va resoldre amb caràcter provisional la re-
novació dels concerts educatius de diver-
sos centres docents privats per als nivells
postobligatoris.

D’acord amb l’annex 2 d’aquesta Reso-
lució es va atorgar al centre Jaume Vi-
ladoms, amb codi 08035805, el concert
educatiu per a diversos cicles formatius de
grau mitjà i de grau superior, alhora que se
li denegava el concert educatiu per a 1 unitat
de primer curs i 1 unitat de segon curs de
cicle formatiu de grau mitjà d’explotació de
sistemes informàtics.

Per la Resolució EDU/2171/2006, de 22
de juny (DOGC núm. 4666, de 30.6.2006),

que eleva a definitiva la Resolució EDC/
1393/2006, de 8 de maig, es va confirmar
el concert educatiu aprovat provisionalment
per l’esmentada Resolució.

Contra aquesta Resolució, el centre
Jaume Viladoms va interposar un recurs de
reposició, pel qual sol·licitava 1 unitat de
primer curs i 1 unitat de segon curs del cicle
formatiu de grau mitjà d’explotació de sis-
temes informàtics (CFPM 2201), que s’ha
estimat per la Resolució de 5 d’octubre de
2006.

Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius
estableix que la concessió dels concerts
educatius s’ha de publicar al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, a proposta de
la Direcció General de Centres Educatius,

Resolc:

—1 Donar publicitat a la Resolució de 5
d’octubre de 2006, per la qual s’estima el
recurs interposat pel centre docent privat
Jaume Viladoms, de Sabadell, amb codi
08035805, contra la Resolució EDU/2171/
2006, de 22 de juny, per la qual s’eleva a
definitiva la Resolució EDC/1393/2006, de
8 de maig.

En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’ator-
gar 1 unitat de primer curs i 1 unitat de
segon curs de cicle formatiu de grau mitjà
d’explotació de sistemes informàtics (CFPM
2201) per al curs 2006/07.

—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.

Barcelona, 10 de novembre de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

(06.297.107)

RESOLUCIÓ EDU/3629/2006, de 26 d’oc-
tubre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre pri-
vat d’educació infantil de primer cicle Utmar
2, d’Esplugues de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre privat d’educació infantil de
primer cicle Utmar 2, d’Esplugues de
Llobregat, en petició d’autorització de modi-
ficació de l’autorització d’obertura per can-
vi 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
2/2006, de 3 de maig, d’educació, 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 privat d’educa-
ció infantil de primer cicle Utmar 2, d’Esplu-
gues de Llobregat, per canvi de titularitat,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació i Universitats
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà 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
procediment administratiu comú.

Sant Feliu de Llobregat, 26 d’octubre de
2006

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

Carme Arnau i Planella
Directora dels Serveis Territorials
al Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Esplugues de Llobregat.
Localitat: Esplugues de Llobregat.
Codi: 08063448.
Denominació: Utmar 2.
Adreça: c. Molí, 77.
Titular: Utrilla Garrido, Francisco.
NIF: 38514836W.

S’autoritza el canvi de titularitat, que pas-
sa a ser d’Utmar Educació, SL, amb NIF
B60565876.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil de primer cicle: 4 uni-
tats amb capacitat per a 61 llocs escolars.

(06.279.106)

RESOLUCIÓ EDU/3630/2006, de 3 de no-
vembre, per la qual s’autoritza l’obertura de
la llar d’infants Bel·la, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
promotor de la l lar d’infants Bel·la, de
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Barcelona, en petició d’autorització d’ober-
tura, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits 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
2/2006, de 3 de maig, d’educació, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura de la llar d’infants
Bel·la, de Barcelona, en els termes que s’es-
pecifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

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

Barcelona, 3 de novembre de 2006

P. D. (Resolució EDU/2065/2006,
DOGC de 22.6.2006)

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: 08037309.
Denominació: Bel·la.
Adreça: passeig d’Amunt, 24-26.
Titular: Labarta Virgili, M. Asunción.
NIF: 46303466G.

S’autoritza l’obertura de la llar d’infants
Bel·la, de Barcelona, amb efectes a partir
de l’inici del curs 2006-2007.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil de primer cicle: 3 uni-
tats amb capacitat per a 41 llocs escolars.

(06.284.032)

RESOLUCIÓ EDU/3631/2006, de 9 de no-
vembre, per la qual es modifica la compo-
sició de la zona escolar rural Baix Montseny,
de Santa Maria de Palautordera.

La contínua modificació de les necessi-
tats dels serveis d’escolarització, aconse-
llen adequar les estructures educatives a la
canviant realitat social i demogràfica.

En aquest sentit, s’ha considerat conve-
nient la modificació de la zona escolar rural
Baix Montseny.

Vistos els informes de la Inspecció d’Edu-
cació i els acords dels corresponents con-
sells escolars dels col·legis d’educació in-
fantil i primària afectats, i d’acord amb el
que preveu l’article 49 del Reglament orgà-
nic dels centres docents públics que impar-
teixen educació infantil i primària, aprovat
pel Decret 198/1996, de 12 de juny (DOGC
núm. 2218, de 14.06.1996).

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

Resolc:

Article 1
Modificar la composició de la zona esco-

lar rural Baix Montseny, amb codi 08056833,
de Santa Maria de Palautordera (Vallès Ori-
ental), en el sentit següent:

El CEIP Trentapasses de Vilalba Sasserra,
amb codi 08031460, de Vilalba Sasserra
(Vallès Oriental), deixa de formar part de la
Zona Escolar Rural.

Article 2
Es consideren els efectes acadèmics i ad-

ministratius des de la fi del curs escolar
2005-06.

Article 3
Aquesta Resolució s’inscriurà en el Re-

gistre de Centres Docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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
convenient per a la defensa dels seus inte-
ressos.

Barcelona, 9 de novembre de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

(06.290.118)

RESOLUCIÓ EDU/3632/2006, de 9 de no-
vembre, per la qual es modifica la compo-
sició de la zona escolar rural Vent Serè, de
Vilanova de Bellpuig.

La contínua modificació de les necessi-
tats dels serveis d’escolarització, aconse-
llen adequar les estructures educatives a la
canviant realitat social i demogràfica.

En aquest sentit, s’ha considerat conve-
nient la modificació de la zona escolar rural
Vent Serè.

Vistos els informes de la Inspecció d’Edu-
cació i els acords dels corresponents con-
sells escolars dels col·legis d’educació in-
fantil i primària afectats, i d’acord amb el
que preveu l’article 49 del Reglament orgà-
nic dels centres docents públics que impar-
teixen educació infantil i primària, aprovat
pel Decret 198/1996, de 12 de juny (DOGC
núm. 2218, de 14.06.1996).

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

Resolc:

Article 1
Modificar la composició de la zona esco-

lar rural Vent Serè, amb codi 25008091, de
Vilanova de Bellpuig (Pla d’Urgell), en el
sentit següent:

El CEIP Francesc Arenes, amb codi
25001692, de Golmés (Pla d’Urgell) deixa
de formar part de la Zona Escolar Rural.

Article 2
Es consideren els efectes acadèmics i ad-

ministratius des de l’acabament del curs
escolar 2005-06.

Article 3
Aquesta Resolució s’inscriurà en el Re-

gistre de Centres Docents.

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

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

Barcelona, 9 de novembre de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

(06.290.114)

RESOLUCIÓ EDU/3633/2006, de 9 de no-
vembre, per la qual es modifica la compo-
sició de la zona escolar rural Cep de Sis, de
Pacs del Penedès.

La contínua modificació de les necessi-
tats dels serveis d’escolarització, aconse-
llen adequar les estructures educatives a la
canviant realitat social i demogràfica.

En aquest sentit, s’ha considerat conve-
nient la modificació de la zona escolar rural
Cep de Sis.

Vistos els informes de la Inspecció d’Edu-
cació i els acords dels corresponents con-
sells escolars dels col·legis d’educació in-
fantil i primària afectats, i d’acord amb el
que preveu l’article 49 del Reglament orgà-
nic dels centres docents públics que impar-
teixen educació infantil i primària, aprovat
pel Decret 198/1996, de 12 de juny (DOGC
núm. 2218, de 14.06.1996).

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

Resolc:

Article 1
Modificar la composició de la zona esco-

lar rural Cep de Sis, amb codi 08057281,
de Pacs del Penedès (Alt Penedès), en el
sentit següent:

El CEIP Montanyans, amb codi 08016033,
de Sant Marçal (Castellet i la Gornal), comar-
ca de l’Alt Penedès, deixa de formar part de
la Zona Escolar Rural esmentada

Article 2
Es consideren els efectes acadèmics i ad-

ministratius des de la fi del curs escolar
2005-06.

Article 3
Aquesta Resolució s’inscriurà en el Re-

gistre de Centres Docents

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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, 9 de novembre de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

(06.290.116)

RESOLUCIÓ EDU/3635/2006, de 10 de
novembre, per la qual s’atribueix una nova
denominació específica a un col·legi d’edu-
cació infantil i primària de Figueres.

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 Figueres Nord, amb codi 17008444,
ubicat al c. Rec Arnau, s/n, de Figueres (Alt
Empordà), la nova denominació específica
Parc de les Aigües.

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

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

Barcelona, 10 de novembre de 2006

P.D. (Resolució de 14.6.2006,
DOGC de 22.6.2006)

Montserrat Casas Vilalta
Directora general de Centres Educatius

(06.292.142)

RESOLUCIÓ EDU/3636/2006, de 10 de
novembre, per la qual s’atribueix una nova
denominació específica a un col·legi d’edu-
cació infantil i primària de Vic.

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 Jaume Balmes-Andersen, de Vic, amb
codi 08057102, ubicat a l’avinguda d’Olím-
pia, s/n, de Vic (Osona), la nova denomina-
ció específica Andersen.

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, 10 de novembre de 2006

P. D. (Resolució de 14.6.2006,
DOGC de 22.6.2006)

Montserrat Casas Vilalta
Directora general de Centres Educatius

(06.292.143)
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RESOLUCIÓ EDU/3643/2006, de 13 de
novembre, per la qual es convoquen les pro-
ves específiques d’accés al primer nivell
d’esquí alpí i surf de neu, del grau mitjà dels
ensenyaments de règim especial de tècnic
o tècnica d’esport en les especialitats d’es-
ports d’hivern en centres públics.

El Decret 169/2002, d’11 de juny, esta-
bleix l’ordenació general dels ensenyaments
de règim especial que condueixen a les ti-
tulacions oficials de tècnic d’esport i tècnic
superior d’esport (DOGC núm. 3660, de
19.6.2002).

El Decret 281/2002, de 5 de novembre,
pel qual s’estableixen els currículums i es
regulen les proves d’accés específiques dels
títols de tècnic d’esport en les disciplines
dels esports d’hivern (DOGC núm. 3764, de
19.11.2002), exigeix per poder accedir-hi,
a més de la titulació corresponent, la supe-
ració d’una prova específica.

Atès que la superació de les proves espe-
cífiques d’accés és un requisit per accedir a
aquests ensenyaments i que correspon al De-
partament d’Educació i Universitats regular-
ne l’aplicació i la inspecció,

Resolc:

—1 Convocatòria
Es convoquen les proves específiques

d’accés al primer nivell d’esquí alpí i surf de
neu, del grau mitjà dels ensenyaments de
règim especial de tècnic o tècnica d’esport
en les especialitats d’esports d’hivern.

—2 Objectiu
L’objectiu d’aquestes proves és demos-

trar que les persones aspirants posseeixen
la condició física i les destreses específiques
per poder cursar amb aprofitament els en-
senyaments a què volen accedir.

—3 Calendari i lloc de realització de les
proves

3.1 Les proves específiques d’accés a
les especialitats d’esquí alpí i surf de neu es
desenvoluparan entre els dies 15 i 21 de-
sembre de 2006.

3.2 Les proves convocades es podran
dur a terme en una o més jornades, segons
el nombre de persones aspirants inscrites i
les condicions meteorològiques.

3.3 El lloc i el calendari de presentació
i realització de les proves es publicarà als
taulers d’anuncis i a les pàgines web dels
centres que es detallen a l’annex 1 d’aques-
ta Resolució, no més tard del dia 4 de de-
sembre de 2006.

3.4 Els tribunals corresponents determi-
naran els llocs i els aspectes organitzatius
per la realització de la prova i podran mo-
dificar els temps de referència i canviar l’em-
plaçament de les proves en funció de les
condicions meteorològiques i l’estat del
terreny.

—4 Inscripció a les proves
4.1 La inscripció a les proves per a les

especialitats d’esquí alpí i surf de neu es re-
alitzaran des de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al DOGC i fins al dia 4
de desembre de 2006.

4.2 La inscripció a les proves es podrà
realitzar en els centres públics detallats a
l’annex 1 d’aquesta Resolució. També es
podrà realitzar per qualsevol dels mitjans
que preveu la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú. Quan la sol·licitud es presenti
en una oficina de correus, s’haurà de fer en
sobre obert, per tal que sigui segellada pel
funcionari de correus abans de ser certifi-
cada. Els impresos de sol·licitud estaran dis-
ponibles en aquests centres i a la pàgina
web del Departament d’Educació i Univer-
sitats: http://www.gencat.net/educacioiuni-
versitats.

4.3 Aquesta sol·licitud constarà d’un joc
de tres còpies que cal imprimir a través d’In-
ternet, de les quals no se n’ha de fer còpies
atès que cada sol·licitud té un número de
referència diferenciat.

4.4 La inscripció a la prova estarà sub-
jecta a l’abonament del preu públic corres-
ponent.

El pagament d’aquest preu s’ha d’efec-
tuar en qualsevol de les oficines de “La
Caixa” o la “Caixa de Catalunya”, les quals,
mitjançant transacció RIN, validaran mecà-
nicament l’imprès de sol·licitud i hi estam-
paran el segell de l’entitat, de manera que
la persona interessada, amb el full que li
correspon, pugui acreditar-ne l’abonament.
El pagament també podrà realitzar-se a tra-
vés dels caixers de ServiCaixa. La manca
de pagament o l’abonament fora de termini
en determinarà l’exclusió de la persona
aspirant.

4.5 La sol·l icitud d’inscripció haurà
d’anar acompanyada d’una fotocòpia del
document nacional d’identitat o document
equivalent d’identificació i del justificant de
l’abonament del preu públic corresponent.

4.6 El llistat de persones admeses i ex-
closes, amb indicació de les causes en cas
d’exclusió, es publicarà als taulers d’anun-
cis i a les pàgines web dels centres que es
detallen a l’annex 1 d’aquesta Resolució, el
dia 5 de desembre de 2006.

4.7 En cas que el motiu d’exclusió sigui
la manca d’algun document preceptiu, la
persona interessada podrà presentar els
documents que hi manquin fins al dia 13 de
desembre de 2006. En cas que no ho faci,
s’entendrà que desisteix de la sol·licitud de
realització de la prova.

4.8 La relació definitiva de persones as-
pirants admeses i excloses es farà pública
als taulers d’anuncis i a les pàgines web dels
centres que es detallen a l’annex 1 d’aques-
ta Resolució el dia 14 de desembre de 2006.

—5 Proves d’accés de caràcter específic
adaptades a les persones que acreditin dis-
capacitats

5.1 Les persones amb discapacitats que
requereixin d’una adaptació de la prova es-
pecífica d’accés a les seves limitacions, que
tinguin la declaració legal de disminució,
podran sol·licitar l’adaptació de la prova i/
o recursos addicionals necessaris per des-
envolupar-la.

5.2 Les persones aspirants han de pre-
sentar la sol·licitud per escrit d’acord amb
el model que es detalla a l’annex 2 d’aquesta
resolució, adreçada al tribunal avaluador de

la prova, no més tard del dia 4 de desem-
bre 2006.

A la sol·licitud signada per l’aspirant, pare,
mare o la persona tutora legal –si és menor
d’edat– cal adjuntar la següent documen-
tació:

a) Fotocòpia del document nacional
d’identitat o document equivalent d’identi-
ficació

b) Documentació justificativa de les cau-
ses que motiven la petició: certificat del CAD
(Centre d’Atenció al Disminuït) del Departa-
ment de Benestar i Família, que informi del
grau de discapacitat reconeguda o docu-
ment equivalent, acompanyat, si escau, d’un
certificat emès per l’organisme acreditat
corresponent que informi de les caracterís-
tiques de la discapacitat o trastorn que
pateix l’aspirant.

5.3 El tribunal avaluador de la prova de-
terminarà, si escau, les mesures o recursos
addicionals en cada cas, i n’informarà la
persona interessada.

—6 Accés dels esportistes d’alt nivell
6.1 D’acord amb el que s’estableix en

l’article 11 del Decret 169/2002, d’11 de
juny, pel qual s’estableix l’ordenació gene-
ral dels ensenyaments de règim especial que
condueixen a les titulacions oficials de tèc-
nic d’esport i tècnic superior d’esport, les
persones que acreditin la condició d’espor-
tista d’alt nivell de la mateixa modalitat,
disciplina o especialitat esportiva i complei-
xin els requisits de titulació, estaran exemp-
tes de realitzar la prova específica d’accés.

Aquest mateix benefici el podran tenir les
persones que acreditin la condició d’espor-
tista d’alt nivell que figurin a les llistes que
aprova semestralment la presidència del
Consell Català de l’Esport, d’acord amb l’ar-
ticle 17 del Decret 337/2002, de 3 de de-
sembre, sobre l’alt rendiment esportiu
(DOGC núm. 3787, de 23.12.2002), o els
òrgans corresponents d’altres comunitats
autònomes, prèvia sol·licitud a la Direcció
General de Formació Professional i Educa-
ció Permanent.

6.2 Les persones aspirants han de pre-
sentar la sol·licitud per escrit d’acord amb el
model que es detalla en l’apartat 14.10.4.1
(annex 9E) de la resolució de 30 de juny de
2006, per la qual s’aproven les instruccions
per a l’organització i el funcionament dels
centres educatius públics d’educació secun-
dària per al curs 2006-2007, adreçada a la
Direcció General de Formació Professional i
Educació Permanent.

A la sol·licitud signada per l’aspirant, pare,
mare o la persona tutora legal –si és menor
d’edat– cal adjuntar la següent documen-
tació:

a) Fotocòpia del document nacional
d’identitat o document equivalent d’identi-
ficació.

b) Documentació que acrediti la condició
d’esportista d’alt nivell.

—7 Efectes i validesa de la prova
La superació de les proves específiques

d’accés als ensenyaments de primer nivell
que es convoquen en aquesta Resolució
tenen una validesa de 18 mesos i permet
formalitzar la matrícula en qualsevol centre
autoritzat que ofereixi els ensenyaments
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corresponents, sempre que s’acreditin en el
moment de realitzar la matrícula els requi-
sits següents:

Títol de graduat en educació secundària
obligatòria o equivalent, a efectes acadè-
mics, o tenir 17 anys i disposar del certifi-
cat de superació de la prova d’accés de ca-
ràcter general a tècnic d’esport i a les
formacions esportives de nivell 1 o equiva-
lent.

—8 Tribunal avaluador
8.1 La Direcció General de Formació

Professional i Educació Permanent desig-
narà els tribunals avaluadors, que tindran la
funció d’organitzar-la i desenvolupar-la, i que
estaran formats per:

a) Un/a president/a, que serà un/a funci-
onari/ària del Departament d’Educació i Uni-
versitats, i tindrà la funció de garantir-ne el
correcte desenvolupament.

b) Un/a secretari/a, que serà un/a funci-
onari/ària de la Generalitat de Catalunya i
tindrà la funció d’estendre les actes del des-
envolupament de les proves i certificar que
s’ajusten al que estableix aquesta Resolu-
ció i la normativa reguladora.

c) Un mínim de tres vocals, que complei-
xin els requisits de titulació o certificació es-
tablerts en el Decret 281/2002, de 5 de
novembre, que tindran la funció de valorar
les actuacions de les persones aspirants.

8.2 Els tribunals podran designar perso-
nes assessores i personal de suport que par-
ticipin en l’organització i el control de les
proves i puguin aportar informació durant
les sessions d’avaluació.

8.3 Per regular la indemnització corres-
ponent al personal que depèn del Departa-
ment d’Educació i Universitats, els tribunals
estaran inclosos dins la categoria tercera,
als efectes que preveu el Decret 201/1993,
de 27 de juliol, de modificació del Decret
337/1988, de 17 d’octubre, de regularitza-
ció i actualització d’indemnitzacions per raó
de serveis a la Generalitat de Catalunya, i
de revisió dels imports de determinades in-
demnitzacions

8.4 Abans de l’inici de les proves i du-
rant el desenvolupament, els membres del
tribunal podran comprovar la identitat de les
persones aspirants.

8.5 Amb una antelació no inferior a deu
dies, respecte el moment de fer les proves,
es publicarà als taulers d’anuncis i a les
pàgines web dels centres que es detallen a
l’annex 1 d’aquesta Resolució la composi-
ció específica de cadascun dels tribunals als
efectes del que disposen els articles 28 i 29
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i el procediment administratiu comú.

—9 Contingut i qualificació de les proves
9.1 El contingut i els criteris d’avaluació

de les proves especifiques de les especia-
litat d’esquí alpí i surf de neu es detallen en
l’annex 8 del Decret 281/2002, de 5 de
novembre, pel qual s’estableixen els currí-
culums i es regulen les proves d’accés es-
pecífiques dels títols de tècnic d’esport en
les disciplines dels esports d’hivern.

9.2 En la qualificació final de les proves
s’utilitzaran els termes “apte o apta” i “no
apte o no apta”. Per obtenir la qualificació

d’apte o apta, les persones aspirants han
de superar les dues parts que formen la
prova.

—10 Publicació dels resultats
Cada tribunal avaluador farà pública la

data de publicació dels resultats provisio-
nals de la qualificació, amb una antelació
mínima de 48 hores, que en tot cas serà
anterior al dia 21 de desembre de 2006. Els
resultats definitius de la qualificació, un cop
resoltes les possibles reclamacions, cons-
taran en una acta que es farà pública als
taulers d’anuncis i a les pàgines web dels
centres que es detallen a l’annex 1 d’aques-
ta Resolució no més tard del dia 13 de gener
de 2007 i, posteriorment, s’arxivarà a la seu
dels tribunals avaluadors corresponents.

—11 Reclamacions
11.1 Les reclamacions contra la qualifi-

cació dels resultats provisionals s’han de
presentar, per escrit, al registre del centre
on s’hagi fet la inscripció a la prova, no més
tard del dia 10 de gener de 2007. L’endemà
del darrer dia del termini de presentació de
reclamacions, els centres adreçaran les re-
clamacions a la seu del tribunal. L’endemà,
el tribunal es reunirà per examinar-les i re-
soldre-les i ho notificarà a la persona inte-
ressada. El dia hàbil següent publicarà els
resultats definitius de la qualificació final de
la prova. De la reunió, se n’ha d’estendre
l’acta corresponent.

11.2 Al peu de la llista de publicació dels
resultats definitius s’indicarà el termini i l’òr-
gan davant del qual es podrà reiterar la re-
clamació.

11.3 La persona interessada podrà re-
iterar la seva reclamació davant la Direcció
General de Formació Professional i Educa-
ció Permanent, per escrit, en el termini de
deu dies hàbils a partir de l’endemà de la
publicació dels resultats definitius.

11.4 La Direcció General de Formació
Professional i Educació Permanent la resol-
drà, amb notificació a la persona interessada
i enviarà còpia a la seu del tribunal avaluador.

—12 Certificació de les proves
Els tribunals emetran un certificat a cada

persona aspirant que hagi obtingut la qua-
lificació d’apte o apta, on consti la data de
publicació de les qualificacions definitives de
la prova.

—13 Conservació de la documentació
L’IES Abat Oliba de Ripoll, com a seu del

tribunal avaluador de les proves específiques
d’accés de les especialitats d’esquí alpí i surf
de neu, conservarà, durant un període de
tres mesos, la documentació generada
durant la realització de tot el procediment i
n’arxivarà les actes de qualificació.

—14 Tramesa de la documentació
L’IES Abat Oliba de Ripoll, en un termini

de deu dies hàbils a partir de l’endemà de
la publicació dels resultats de les qualifica-
cions definitives, com a seu dels tribunals
avaluadors, farà arribar a la Direcció Gene-
ral de Formació Professional i Educació
Permanent una còpia de les actes de qua-
lificació i un resum estadístic on hi consti el
nombre de persones inscrites, presentades
i aptes.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació i Universitats,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà 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
procediment administratiu comú, o qualse-
vol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 13 de novembre de 2006

Josep Francí i Carreté
Director general de Formació Professional
i Educació Permanent

ANNEX 1

Centres d’inscripció a la prova

Codi: 08046694
Denominació: IES Centre d’Alt Rendiment
Esportiu
Adreça: c. de l’Alcalde Barnils, s/n.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Localitat: Barcelona.
Codi postal: 08190.
Telèfon: 93.675.39.50.
Pàgina web: http:/www.car.edu/iescar.
Titularitat: centre públic.

Codi: 17005704.
Denominació: IES Abat Oliba.
Adreça: ctra. Barcelona, 57.
Municipi: Ripoll.
Localitat: Girona.
Codi postal: 17500.
Telèfon: 972.70.11.50.
Pàgina web: http://www.xtec.es/ies-abato-
liba/.
Titularitat: centre públic.

Codi: 25008352.
Denominació: IES de la Pobla de Segur.
Adreça: av. Catalunya, 22.
Municipi: la Pobla de Segur.
Localitat: Lleida.
Codi postal: 25500
Telèfon: 973.66.01.50.
Pàgina web: http://www.xtec.es/ies-lapo-
bladesegur/.
Titularitat: centre públic.

ANNEX 2

Sol·licitud de reconeixement de necessi-
tats específiques a efectes de les proves es-
pecífiques d’accés als ensenyaments de
règim especial que condueixen a l’obtenció
de les titulacions oficials de tècnic/a d’es-
port.

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer
(nom del carrer i núm.), municipi (nom del
municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da
el (dia) de (mes) de (any), amb DNI (o docu-
ment d’identificació equivalent) (núm.) i te-
lèfon (núm.),

Exposo:
1. Que he fet la inscripció a les proves

específiques d’accés als ensenyaments de
règim especial d’esports que condueixen a
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l’obtenció de les titulacions oficials de tèc-
nic/a de l’especialitat esportiva de (indicar
l’especialitat esportiva) per a l’any (any).

2. Que tinc una disminució legalment re-
coneguda.

3. Que adjunto a la sol·licitud els docu-
ments següents:

a) Fotocòpia del DNI o document d’iden-
tificació equivalent.

b) Certificat del Centre d’Atenció al Dis-
minuït del Departament de Benestar i Famí-
lia o equivalent, i certificat d’un organisme
acreditat descriptiu de la disminució o tras-
torn.

Demano:
Que aquesta circumstància es tingui en

compte a l’hora de fer la prova.
(Població), (dia) de (mes) de (any).
(Signatura)
President/a del tribunal avaluador

(06.313.060)

RESOLUCIÓ EDU/3634/2006, de 10 de
novembre, de cessament de la senyora
Isabel Llombart Raichs com a cap de la
Secció d’Administració dels Serveis Territo-
rials a Lleida del Departament d’Educació i
Universitats.

Atès que per la Resolució de 25 de juny
de 1998 (DOGC núm. 2679, de 13.7.1998)
la senyora Isabel Llombart Raichs va ser
nomenada cap de la Secció d’Administra-
ció dels Serveis Territorials a Lleida del
Departament d’Educació i Universitats,
d’acord amb la corresponent convocatòria
pública;

Atès que la senyora Isabel Llombart
Raichs ha estat nomenada funcionària del
cos d’intervenció de la General itat de
Catalunya;

Vist el que preveu el Decret 123/1997, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
general de provisió de llocs de treball i pro-
moció professional dels funcionaris de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confe-
reix la normativa vigent,

Resolc:

La senyora Isabel Llombart Raichs cessa
com a cap de la Secció d’Administració dels
Serveis Territorials a Lleida del Departament
d’Educació i Universitats, amb efectes del
dia 8 d’octubre de 2006.

Barcelona, 10 de novembre de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

(06.293.080)

RESOLUCIÓ EDU/3642/2006, de 14 de
novembre, sobre la designació del regidor
o representant de l’ajuntament al consell
escolar de centres docents privats concer-
tats.

L’article 56 de la Llei orgànica 8/1985, de
3 de juliol, reguladora del dret a l’educació,
estableix la composició del consell escolar
dels centres privats concertats.

D’acord amb la redacció donada a l’arti-
cle esmentat per la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’educació, cal que sigui mem-
bre d’aquests consells escolars un regidor
o representant de l’ajuntament del terme
municipal en què estigui ubicat el centre.

Per la Resolució EDU/2068/2006, de 14
de juny, de convocatòria d’eleccions per re-
novar els membres dels consells escolars
dels centres docents privats concertats, es
va establir que el consell escolar resultant
del procés d’elecció ha de quedar constitu-
ït abans del 15 de desembre d’enguany i
que el titular de cadascun dels centres ha
de notificar als serveis territorials correspo-
nents la seva constitució.

Tanmateix, el regidor o representant de
l’ajuntament el designa l’ajuntament corres-
ponent i no participa en el procés electoral
esmentat.

Ateses aquestes consideracions, donat
que actualment es troba obert un procés de
renovació de membres dels consells esco-
lars de centres docents privats concertats,
el qual ha de culminar el proper mes de
desembre amb la seva constitució, es creu
convenient que els ajuntaments correspo-
nents designin el membre que ha de formar
part d’aquests consells.

Així mateix, atès que aquest representant
és conseqüència d’una novetat introduïda
per la Llei orgànica 2/2006 esmentada,
aquells ajuntaments que no puguin fer la de-
signació corresponent dins el termini en què
s’ha de constituir el consell escolar, d’acord
amb la Resolució EDU/2068/2006, caldrà
que l’efectuïn al més aviat possible, a l’efec-
te de garantir el compliment de la normati-
va esmentada així com la representació
d’aquest sector als consells escolars.

Per tot això,

Resolc:

—1 Els consells escolars dels centres do-
cents privats concertats que es constituei-
xin d’acord amb la Resolució EDU/2068/
2006, de 14 de juny, de convocatòria d’elec-
cions per renovar els membres dels consells
escolars dels centres docents privats con-
certats, han d’incorporar un regidor o repre-
sentant de l’ajuntament del terme munici-
pal en què estigui ubicat el centre.

Aquests consells escolars han de quedar
constituïts dins els terminis recollits a la Re-
solució EDU/2068/2006 esmentada, enca-
ra que els ajuntaments no hagin fet la de-
signació de regidor o representant dins el
termini previst.

Els ajuntaments que designin regidor o re-
presentant un cop constituït el consell es-
colar disposen fins al 31 de gener de 2007.

—2 Si la designació del regidor o repre-
sentant de l’ajuntament es fa un cop el titu-
lar del centre, d’acord amb el punt 7 de la

Resolució EDU/2068/2006 esmentada, ha
notificat la constitució del consell escolar als
serveis territorials corresponents del Depar-
tament d’Educació i Universitats, els titulars
afectats faran una nova notificació en què
comunicaran que ha quedat incorporat al
consell escolar el regidor o representant de
l’ajuntament.

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 publi-
cació al DOGC, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al 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, 14 de novembre de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

(06.318.066)

RESOLUCIÓ EDU/3656/2006, de 13 de
novembre, per la qual es disposa el comen-
çament de les activitats de diversos col·legis
d’educació infantil i primària.

Mitjançant el Decret 386/2006, de 17 d’oc-
tubre (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006), es
van crear diversos col·legis d’educació infantil
i primària.

Per tal de posar en funcionament aquests
centres i d’acord amb la disposició final del
Decret esmentat;

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

Resolc:

Article 1
Reconèixer als col·legis d’educació infantil

i primària que es detallen a l’annex d’aques-
ta disposició, creats pel Decret 386/2006,
de 17 d’octubre, l’inici de la seva activitat
administrativa des de l’1 de juliol de 2005,
amb els termes que s’hi especifiquen.

Article 2
Els efectes acadèmics dels ensenyaments

que s’implanten són des de l’inici del curs
escolar 2005-2006.
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Article 3
Autoritzar la Direcció General de Centres

Educatius i la Direcció General de Personal
Docent perquè adoptin les mesures com-
plementàries que exigeixi el funcionament
d’aquests nous col·legis d’educació infantil
i primària.

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, 13 de novembre de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ I
UNIVERSITATS AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Comarca: Baix Llobregat
Municipi: Castelldefels.
Unitat de població: Castelldefels.
Codi de centre: 08062924.
Adreça: c. de Lluís Companys, 2-4.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
infantil.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Castelldefels II.
Serveis Territorials d’Educació i Universitats
a Girona

Comarca: Gironès
Municipi: Girona.
Unitat de població: Girona.
Codi de centre: 17008286.
Adreça: carretera de Taialà, 2.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
infantil.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Domeny.
Serveis Territorials d’Educació i Universitats
a les Terres de l’Ebre

Comarca: Baix Ebre
Municipi: Tortosa.
Unitat de població: Tortosa.
Codi de centre: 43008912.
Adreça: c. Juan Sebastián Elcano, s/n.

Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Cinta Curto.

(06.300.024)

RESOLUCIÓ EDU/3657/2006, de 13 de
novembre, per la qual es disposa el comen-
çament de les activitats de diversos col·legis
d’educació infantil i primària.

Mitjançant el Decret 385/2006, de 17 d’oc-
tubre (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006), es
van crear diversos col·legis d’educació infantil
i primària.

Per tal de posar en funcionament aquests
centres i d’acord amb la disposició final del
Decret esmentat;

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

Resolc:

Article 1
Reconèixer als col·legis d’educació infantil

i primària que es detallen a l’annex d’aques-
ta disposició, creats pel Decret 385/2006,
de 17 d’octubre, l’inici de la seva activitat
administrativa des de l’1 de juliol de 2003,
amb els termes que s’hi especifiquen.

Article 2
Els efectes acadèmics dels ensenyaments

que s’implanten són des de l’inici del curs
escolar 2003-2004.

Article 3
Autoritzar la Direcció General de Centres

Educatius i la Direcció General de Personal
Docent perquè adoptin les mesures com-
plementàries que exigeixi el funcionament
d’aquests nous col·legis d’educació infantil
i primària.

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, 13 de novembre de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ I
UNIVERSITATS A BARCELONA I (CIUTAT)

Comarca: Barcelonès

Municipi: Barcelona.
Unitat de població: Barcelona.
Codi de centre: 08052657.
Adreça: c. d’Alí Bei, 75.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Fort Pienc.

Municipi: Barcelona.
Unitat de població: Barcelona.
Codi de centre: 08058416.
Adreça: c. de Bac de Roda, 33.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica L’Arenal de Llevant.

Municipi: Barcelona.
Unitat de població: Barcelona.
Codi de centre: 08055932.
Adreça: c. de Llobregós, 17-23.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Torrent de Can Ca-
rabassa.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ I
UNIVERSITATS AL VALLÈS OCCIDENTAL

Comarca: Vallès Occidental

Municipi: Ripollet.
Unitat de població: Ripollet.
Codi de centre: 08059883.
Adreça: c. de Sant Jaume, 30.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica El Martinet.

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Unitat de població: Sant Cugat del Vallès.
Codi de centre: 08061178.
Adreça: c. de Josep Irla, 50.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Turó de Can Matas.

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.
Unitat de població: Santa Perpètua de
Mogoda.
Codi de centre: 08061181.
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Adreça: av. Sabadell, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Santiga.

Municipi: Terrassa.
Unitat de població: Terrassa.
Codi de centre: 08058465.
Adreça: av. Béjar, 100.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Enxaneta.

(06.300.028)

RESOLUCIÓ EDU/3658/2006, de 13 de
novembre, per la qual es disposa l’inici d’ac-
tivitats de diversos instituts d’educació se-
cundària.

Mitjançant el Decret 388/2006, de 17 d’oc-
tubre (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006), es
van crear diversos instituts d’educació se-
cundària.

Per tal de posar en funcionament aquests
centres i d’acord amb la disposició final del
Decret esmentat;

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

Resolc:

—1 Reconèixer als instituts d’educació se-
cundària que consten a l’annex d’aquesta
Resolució l’inici de les seves activitats ad-
ministratives des de l’1 de juliol de 2006,
amb els termes que s’hi especifiquen.

—2 Els efectes acadèmics dels ensenya-
ments que s’implanten són des de l’inici del
curs escolar 2006-2007.

—3 Autoritzar la Direcció General de Cen-
tres Educatius i la Direcció General de Per-
sonal Docent perquè adoptin les mesures
complementàries que exigeixi el funciona-
ment d’aquests nous centres docents pú-
blics.

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 Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos me-
sos a comptar de l’endemà de la seva pu-
blicació 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 con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al 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, 13 de novembre de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ I
UNIVERSITATS A BARCELONA II (COMARQUES)

Comarca: Vallès Oriental
Municipi: Sant Pere de Vilamajor.
Codi de centre: 08062791.
Adreça: c. de Can Llobera, s/n.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
secundària obligatòria.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Sant Pere de
Vilamajor.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ I
UNIVERSITATS A TARRAGONA

Comarca: Alt Camp
Municipi: Alcover.
Codi de centre: 43009497.
Adreça: av de Miquel Martí i Pol, 2.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
secundària obligatòria; batxillerat en la mo-
dalitat d’arts; batxillerat en la modalitat de
ciències i tecnologia; batxillerat en la mo-
dalitat d’humanitats i ciències socials.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Fonts de la Glorie-
ta.

(06.300.026)

RESOLUCIÓ EDU/3664/2006, de 9 de no-
vembre, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre de
titularitat municipal de formació d’adults
Tona, del municipi de Tona.

Amb la finalitat de resoldre la sol·licitud
presentada per l’Ajuntament de Tona, titu-
lar del centre municipal de formació d’adults
Tona, en petició de canvi en les modalitats
dels ensenyaments, es va instruir el corres-
ponent expedient.

Atès que s’ha comprovat en l’esmentat
expedient el compliment dels requisits exi-
gits per la normativa vigent, en concret la
Llei 3/1991, de 18 de març, de formació
d’adults; el Decret 72/1994, de 6 d’abril, pel
qual es regulen els centres de formació
d’adults, i l’Ordre de 19 de juliol de 1994,
que n’estableix el règim d’autorització, mo-
dificada per l’Ordre de 17 d’octubre de
1995, així com el Decret 213/2002, d’1
d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació
curricular de la formació bàsica de les per-
sones adultes,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre de titularitat mu-
nicipal de formació d’adults Tona, per can-
vi en les modalitats dels ensenyaments, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no posa
fi a la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació i Universitats
en el termini d’un mes a comptar del dia se-
güent a la seva publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el
que estableixen 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, 9 de novembre de 2006

Josep Francí i Carreté
Director general de Formació Professional
i Educació Permanent

ANNEX

Municipi: 08551 Tona.
Localitat: Tona.
Denominació: centre municipal de formació
d’adults Tona.
Codi: 08055099.
Adreça: carrer de la Font, 8-10.
Titular: Ajuntament de Tona.
NIF: P-0828300-D.
Instal·lacions: cinc aules, espai polivalent,
sala del professorat/despatx, recepció/se-
cretaria, arxiu i serveis higiènics.

S’autoritzen els ensenyaments correspo-
nents a la formació bàsica de les persones
adultes que inclouen el cicle de formació
instrumental i el cicle d’educació secundà-
ria, amb efectes del curs 2006-2007.

(06.310.057)

RESOLUCIÓ EDU/3665/2006, de 13 de
novembre, per la qual es disposa l’inici d’ac-
tivitats de diverses escoles oficials d’idio-
mes.

Mitjançant el Decret 387/2006, de 17 d’oc-
tubre (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006), es
van crear diverses escoles oficials d’idiomes.

Per tal de posar en funcionament aquests
centres i d’acord amb la disposició final del
Decret esmentat;

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

Resolc:

—1 Reconèixer a les escoles oficials d’idi-
omes que consten a l’annex d’aquesta Re-
solució, creades pel Decret 387/2006, de
17 d’octubre, l’inici de la seva activitat ad-
ministrativa des de l’1 de juliol de 2005, amb
els termes que s’hi especifiquen.
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—2 Els efectes acadèmics dels ensenya-
ments que s’implanten són des de l’inici del
curs escolar 2005-2006.

—3 Autoritzar la Direcció General de Cen-
tres Educatius i la Direcció General de Per-
sonal Docent perquè adoptin les mesures
complementàries que exigeixi el funciona-
ment d’aquestes escoles.

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

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

Barcelona, 13 de novembre de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ I
UNIVERSITATS A GIRONA

Comarca: Ripollès
Municipi: Ripoll.
Codi de centre: 17008833.
Adreça: ctra. de Barcelona, 57.
Denominació genèrica: escola oficial d’idio-
mes.
Ensenyaments que s’implanten: anglès,
francès, català, castellà.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Ripoll.
Serveis Territorials d’Educació i Universitats
a Tarragona

Comarca: Alt Camp
Municipi: Valls.
Codi de centre: 43010670.
Adreça: plaça del Blat, s/n.
Denominació genèrica: escola oficial d’idio-
mes.
Ensenyaments que s’implanten: anglès,
francès, català, castellà.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Valls.

(06.300.030)

RESOLUCIÓ EDU/3659/2006, de 13 de
novembre, de cessament de la senyora
Maria Dolors Capdevila i Valls com a res-
ponsable de distribució del Departament
d’Educació i Universitats.

Atès que per la Resolució de 29 d’agost de
1997 (DOGC núm. 2475, de 15.9.1997), la
senyora Maria Dolors Capdevila i Valls va ser
nomenada responsable de distribució del De-
partament d’Educació i Universitats, d’acord
amb la corresponent convocatòria pública;

Amb motiu de la defunció de la senyora
Maria Dolors Capdevila i Valls el dia 14 d’oc-
tubre de 2006;

Atès el que preveu el Decret 123/1997, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
general de provisió de llocs de treball i pro-
moció professional dels funcionaris de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

La senyora Maria Dolors Capdevila i Valls
cessa com a responsable de distribució del
Departament d’Educació i Universitats.

Barcelona, 13 de novembre de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

(06.303.141)


