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RESOLUCIÓ EDU/295/2007, d’1 de febrer,
per la qual es dóna publicitat al conveni de
col·laboració entre el Ministeri d’Educació i
Ciència i el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, per a la millora de
les biblioteques escolars.

S’ha signat un conveni de col·laboració
entre el Ministeri d’Educació i Ciència i el

Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, per la millora de les bibliote-
ques escolars.

Ateses les previsions de l’article 8.2 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i de
procediment administratiu comú, i de l’arti-
cle 9 del Decret 52/2005, de 5 d’abril, de
creació i regulació del Registre de convenis
de col·laboració i cooperació, sobre la pu-
blicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya dels convenis de col·laboració
amb l’Administració de l’Estat,

Resolc:

Fer públic el conveni de col·laboració, de
31 d’octubre de 2006, entre el Ministeri
d’Educació i Ciència i el Departament d’Edu-
cació de la Generalitat de Catalunya, per la
millora de les biblioteques escolars, que es
transcriu com annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 1 de febrer de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

Conveni de col·laboració entre el Ministeri
d’Educació i Ciència i el Departament d’Edu-
cació i Universitats de la Generalitat de
Catalunya per a la millora de les biblioteques
escolars

A Madrid, 31 d’octubre de 2006

Reunits

D’una part la senyora Mercedes Cabrera
Calvo-Sotelo, com a ministra d’Educació i
Ciència, nomenada per Reial decret 464/
2006, de 10 d’abril (BOE núm. 86, d’11
d’abril de 2006), en virtut de la competèn-
cia conferida per l’article 13.3 de la Llei 6/
1997, de 14 d’abril, d’organització i funci-
onament de l’Administració General de l’Es-
tat (BOE de 15 d’abril de 1997);

De l’altra part, el senyor Joan Manuel del
Pozo i Àlvarez, en nom i representació de la
Generalitat de Catalunya, actuant en l’exer-
cici de les facultats que li atorga la Llei 13/
1989, de 14 de desembre, d’organització,
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procediment i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya,

Exposen

—1 Que l’article 27 de la Constitució Es-
panyola estableix el dret de tots a l’educa-
ció i assigna als poders públics la obligació
de garantir aquest dret. Actualment aquest
dret a l’educació només pot ser entès en el
sentit que l’educació que reben els nens i
els joves ha d’assolir uns alts nivells de
qualitat, independentment de les condicions
socials, culturals i econòmiques de la famí-
lia i l’entorn.

—2 Que l’article 44.1 de la Llei orgànica
6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya, estableix
que els poders públics han de garantir la
qualitat del sistema d’ensenyament i han
d’impulsar una formació humana, científica
i tècnica de l’alumnat basada en els valors
socials d’igualtat, solidaritat, llibertat, plu-
ralisme, responsabilitat cívica i els altres que
fonamenten la convivència democràtica.

—3 Que l’article 9 de la Llei orgànica 2/
2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE) es-
tableix que l’Estat promourà programes de
cooperació territorial amb la finalitat d’as-
solir els objectius educatius de caràcter
general i reforçar les competències bàsi-
ques, a través de convenis o acords amb
les comunitats autònomes.

—4 Que la importància concedida a les bi-
blioteques escolars en la citada Llei es posa
de manifest des del títol preliminar, que in-
clou, dins de les finalitats de l’educació (ar-
ticle 2), l’atenció prioritària que els poders
públics prestaran al foment de la lectura i a
l’ús de les biblioteques escolars com a fac-
tors que afavoreixen la qualitat de l’ense-
nyament. I l’article 113 menciona expressa-
ment que les biblioteques escolars contri-
buiran al foment de la lectura i que l’alumne
accedeixi a la informació i a altres recursos
per a l’aprenentatge de la resta d’àrees i
matèries, per tal que pugui formar-se en l’ús
crític d’aquests. Així mateix, assenyala que
les administracions educatives complemen-
taran la dotació de les biblioteques als cen-
tres públics de manera progressiva i que la
organització de les biblioteques escolars
haurà de permetre que funcionin com un
espai obert a la comunitat educativa dels
centres.

—5 De la mateixa manera, l’article 112 de
la mateixa Llei, a l’apartat 1 assenyala que
correspon a les administracions educatives
dotar als centres públics dels mitjans mate-
rials i humans necessaris per oferir una
educació de qualitat i garantir la igualtat
d’oportunitats en l’educació.

—6 L’11 de novembre de 2005, el Con-
sell de Ministres va aprovar la distribució a
les comunitats autònomes d’un primer crè-
dit de 25.000.000 euros, destinat a la millo-
ra de les biblioteques escolars dels centres
d’educació secundària obligatòria, batxille-
rat i formació professional. Juntament amb
el finançament que, paral·lelament, duguin
a terme les diferents administracions edu-
catives, aquesta aportació permetrà durant
els propers dos anys l’increment i l’adapta-

ció de les dotacions d’aquestes centres a
les respectives necessitats, l’adequació de
les seves instal·lacions i, en definitiva, la
millora d’aquest recurs imprescindible en
tots els centres docents.

—7 El 21 d’abril de 2006, el Consell de
Ministres aprovà, d’acord amb els criteris es-
tablerts en el si de la Conferència Sectorial
d’Educació, la distribució a les comunitats
autònomes d’un segon crèdit de 9.000.000
euros, destinat a la millora de les bibliote-
ques escolars dels centres d’educació pri-
mària.

Conseqüentment, el Ministeri d’Educació
i Ciència i el Departament d’Educació i Uni-
versitats del govern de la Generalitat de
Catalunya, amb l’aprovació prèvia de la
Comissió Delegada del Govern per a Políti-
ca Autonòmica, subscriuen el present Con-
veni de conformitat amb les següents

Clàusules

—1 Objecte del conveni
Constitueix l’objecte d’aquest Conveni

l’establiment dels mecanismes necessaris
de col·laboració entre el Ministeri d’Educa-
ció i Ciència i el Departament d’Educació i
Universitats del govern de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb les especificacions
contingudes en aquest conveni, per recol-
zar les actuacions de la Generalitat de
Catalunya en relació amb la millora de les
biblioteques escolars.

—2 Descripció de les actuacions
Aquestes actuacions s’emmarquen en al-

gun o alguns dels aspectes que s’enume-
ren a continuació:

Millora de les dotacions de les bibliote-
ques escolars, actualitzant-les i adaptant-
les als ensenyaments que s’imparteixen en
el centre i a les edats dels seus alumnes:
llibres, revistes, documentació en suport
informàtic i recursos de vídeo i d’audio.

Dotació de biblioteques d’aula.
Adquisició de mobiliari i de material infor-

màtic i multimèdia, per adequar els entorns
de treball i de lectura, els mitjans per em-
magatzemar les col·leccions i els sistemes
de recerca i accés a la documentació a les
necessitats que ha de cobrir la biblioteca
escolar.

Reforma de les instal·lacions per adequar-
les a la millora de l’ús de la biblioteca, inclo-
ent les adaptacions per dotar de connexió
a internet.

Adaptació de les instal·lacions per tal que
puguin ser utilitzades de manera indepen-
dent de la resta del centre, fora de l’horari
lectiu.

Millora de l’atenció de les biblioteques es-
colars.

Programes de formació de professors
sobre gestió documental i bibliotecària i
sobre aplicació de la biblioteca escolar al
desenvolupament del currículum.

—3 Aportacions econòmiques per a l’any
2006

El Ministeri d’Educació i Ciència aportarà
la quantitat de 1.271.680,58 euros per al re-
colzament de les actuacions de millora de
les biblioteques escolars dependents del
Departament d’Educació i Universitats de la
Generalitat de Catalunya, amb càrrec a

l’aplicació pressupostària 18.11.322B.453
del pressupost vigent del Ministeri d’Edu-
cació i Ciència.

El Departament d’Educació i Universitats
de la Generalitat de Catalunya aportarà, com
a mínim, la quantitat d’1.271.680,58 euros
per a la millora de les biblioteques escolars
dels centres d’educació primària. Aquesta
aportació es podrà realitzar en l’exercici
present i durant els dos anys posteriors.

—4 Distribució dels fons econòmics
El Departament d’Educació i Universitats

de la Generalitat de Catalunya distribuirà els
fons econòmics, aplicant-los a l’execució de
les actuacions que es recullen a la clàusula
segona del present conveni, de manera que
com a mínim, a la meitat dels centres pú-
blics d’educació primària dependents del
Departament d’Educació i Universitats de la
Generalitat de Catalunya, se’ls ofereixi una
quantitat mínima que, depenent de la seva
grandària, oscil·larà entre 500 i 1.500 eu-
ros, destinada a les dotacions de bibliote-
ques escolars. Aquesta quantitat podrà ser
incrementada d’acord amb els criteris que
estableixi la Comunitat Autònoma que, en
tot cas, atendrà als aspectes enumerats.

—5 Instrumentalització del pagament
El Ministeri d’Educació i Ciència procedi-

rà a transferir al Departament d’Educació i
Universitats de la Generalitat de Catalunya
l’aportació econòmica corresponent a l’any
2006, en el moment de la signatura del
present conveni.

A efectes de la justificació del lliurament,
el Departament d’Educació i Universitats de
la Generalitat de Catalunya recollirà la do-
cumentació corresponent al desenvolupa-
ment de les actuacions objecte d’aquest
Conveni i a la justificació de la despesa,
d’acord amb allò establert per a les comu-
nitats autònomes a l’article 86 de la Llei 47/
2003, de 26 de novembre de la Llei general
Pressupostària.

—6 Publicitat
El Departament d’Educació i Universitats

de la Generalitat de Catalunya farà pública,
a través dels corresponents mitjans oficials,
l’aplicació pressupostària destinada al cofi-
nançament del programa de millora de les
biblioteques escolars, així com la distribu-
ció definitiva del crèdit aprovat per la Gene-
ralitat de Catalunya.

Així mateix, farà constar l’aportació de
l’Estat en la convocatòria, publicitat, reso-
lució i notificació de les ajudes als centres
derivades d’aquesta. Concretament, les
publicacions impreses o electròniques fetes
per qualsevol mitjà contindran el logotip
institucional del Ministeri d’Educació i Cièn-
cia i la menció expressa: “Programa cofinan-
çat pel Ministeri d’Educació i Ciència”.

—7 Comissió de Seguiment
Amb la finalitat de realitzar el seguiment

i l’avaluació dels resultats de la millora de
les biblioteques escolars derivats de les
aportacions de l’Estat durant l’any 2005 i
l’any 2006, així com la interpretació i el
compliment del present conveni, ambdues
parts acorden la constitució d’una comis-
sió mixta paritària, formada per sis mem-
bres, dos dels quals seran designats pel Mi-
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nisteri d’Educació i Ciència, un per la Dele-
gació del Govern a la Comunitat Autònoma
de Catalunya i tres pel Departament d’Edu-
cació i Universitats de la Generalitat de
Catalunya.

En el marc de la Comissió de Seguiment,
el Departament d’Educació i Universitats de
la Generalitat de Catalunya informarà de la
posada en marxa de les actuacions de mi-
llora de les biblioteques escolars en els cen-
tres d’educació primària i secundària depen-
dents d’aquesta Comunitat i proporcionarà
al Ministeri d’Educació i Ciència documen-
tació que justifiqui la destinació dels fons i
els criteris de distribució, la relació de cen-
tres als quals s’han destinat les aportaci-
ons econòmiques assenyalades a la clàu-
sula tercera d’aquest conveni i tot allò
relacionat amb el compliment de la resta de
clàusules del conveni.

—8 Vigència
Aquest conveni serà vigent des del dia de

la signatura fins al 31 de desembre de 2008,
i es podrà renovar o modificar, de forma
expressa, a través del document correspo-
nent. La disposició de nous crèdits en exer-
cicis pressupostaris posteriors podrà donar
lloc a la subscripció de les corresponents
addendes, que passaran a formar part in-
dissoluble del conveni, i que recolliran les
noves aportacions econòmiques juntament
amb les modificacions que es requereixin.

—9 Causes de resolució
No obstant la vigència establerta en la

Clàusula anterior, serà causa d’extinció l’in-
compliment del Conveni per qualsevol de les
parts amb els efectes legals que això com-
porta.

—10 Jurisdicció
Les possibles qüestions litigioses que pu-

guin sorgir de l’aplicació, la interpretació, la
modificació, els efectes i la resolució del
present conveni seran resoltes d’acord amb
la Llei reguladora de la jurisdicció contenci-
osa administrativa.

I en prova de conformitat, signen el pre-
sent conveni per duplicat, quedant un exem-
plar en poder de cadascuna de les parts
signatàries, en el lloc i la data indicades a
l’inici.

Pel Ministeri d’Educació i Ciència

Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo
Ministra d’Educació i Ciència

Per la Generalitat de Catalunya

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

(07.024.086)

ORDRE EDU/323/2007, de 7 de febrer, per
la qual s’aproven les bases reguladores del
Concurs d’Oratòria en llengües estrangeres,
adreçat als centres educatius i a l’alumnat
de nivell no universitari de Catalunya, en el
marc del projecte Orator, i es convoca el VII
Concurs d’Oratòria per al curs 2006-2007.

Un dels objectius del sistema educatiu és
que tot l’alumnat assoleixi un nivell de co-
municació bàsica que li permeti entendre’s

en una o dues llengües estrangeres en aca-
bar l’ensenyament secundari.

El Departament d’Educació impulsa la mi-
llora de l’ensenyament i l’aprenentatge de
les llengües estrangeres en l’ensenyament
de règim general mitjançant el projecte Ora-
tor, en el qual s’inscriu el Concurs d’Oratò-
ria. Aquest concurs vol potenciar la compe-
tència oral en llengües estrangeres entre els
estudiants de Catalunya mitjançant l’expres-
sió oral en públic, que permet també des-
envolupar estratègies de comunicació.

L’ensenyament i l’aprenentatge dels as-
pectes socioculturals és una part important
en els currículums de llengües estrangeres
en el nostre sistema educatiu. El contacte i
el descobriment d’aspectes propis d’altres
cultures afavoreix, d’una banda, la reflexió
sobre diferències interculturals i, de l’altra,
la presa de consciència de la pròpia iden-
titat. Precisament per això el tema del con-
curs s’emmarca dins d’aquest àmbit.

Per tot això, d’acord amb la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvenci-
ons, i amb el capítol IX del Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, i a proposta de la Direcció Ge-
neral d’Innovació,

Ordeno:

Article 1
Aprovar les bases generals que han de

regir les diferents convocatòries anuals del
Concurs d’Oratòria en llengües estrangeres,
les quals consten a l’annex d’aquesta Or-
dre.

Article 2
Obrir convocatòria pública del VII Concurs

d’Oratòria en llengües estrangeres, adreçat
als centres educatius i a l’alumnat de nivell
no universitari de Catalunya, en el marc del
projecte Orator, corresponent al curs 2006-
2007, que es regeix per les bases generals
que consten a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 3
3.1 Per al VII Concurs d’Oratòria en llen-

gües estrangeres es destina un import total
màxim de 18.000,00 euros, despesa que
anirà a càrrec a la posició pressupostària
D/483000100/4230, centre gestor EN02,
del pressupost de la Generalitat de Ca-
talunya per a l’any 2006, prorrogat per al
2007.

3.2 El desglossament dels premis a con-
cedir és el següent:

a) Per als centres educatius: 4 premis
guanyadors (un premi per cada categoria de
les descrites a la base 3), a raó de 1.800,00
euros cadascun, i 12 premis finalistes (tres
premis per cada categoria de les descrites
a la base 3), a raó de 900,00 euros cadas-
cun.

En el cas que un premi d’alguna de les
categories quedés desert, aquest s’acumu-
larà prioritàriament a les categories d’edu-
cació secundària obligatòria i postobligatò-
ria, a criteri del jurat.

b) Per a l’alumnat: s’atorgarà un premi a
cadascun dels guanyadors i finalistes, el qual

consistirà en places en estades d’immersió
a Catalunya (educació primària) o a l’estran-
ger (educació secundària), en llocs i dates
determinats pel Departament d’Educació,
que en cap cas es podran modificar.

Article 4
El termini de presentació de sol·licituds

per al VII Concurs d’Oratòria en llengües es-
trangeres s’iniciarà l’endemà de la publica-
ció d’aquesta Ordre al DOGC i finalitzarà el
16 de març de 2007.

Article 5
Es delega en el director general d’Innova-

ció la facultat per resoldre aquesta convoca-
tòria, a proposta d’un jurat constituït per:

Quatre persones de la Direcció General
d’Innovació, designades pel director gene-
ral d’Innovació, una de les quals actuarà
com a president/a i una altra com a secre-
tari/ària.

Un màxim de quatre representants d’ins-
titucions culturals dels països de les llengües
estrangeres que s’imparteixen a l’ensenya-
ment reglat (alemany, anglès, francès i ita-
lià), designats pel director general d’Inno-
vació.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant 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, 7 de febrer de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

Bases generals

—1 Objecte
El Concurs d’Oratòria en llengües estran-

geres té per objecte identificar l’excel·lència
en la competència de producció oral en llen-
gües estrangeres, seleccionant i premiant
cada curs acadèmic 16 alumnes (4 d’edu-
cació primària, 4 d’educació secundària
obligatòria, 4 de batxillerat i 4 de cicles
formatius) i els seus centres respectius.

—2 Participants
2.1 Poden participar en cada convoca-

tòria anual els centres educatius públics de
titularitat del Departament d’Educació, els
de titularitat municipal i els centres educa-
tius privats concertats, d’educació primà-
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ria, secundària obligatòria i postobligatòria
de Catalunya. Els alumnes que presentin els
centres educatius privats hauran d’estar
cursant nivells concertats amb el Departa-
ment d’Educació.

2.2 Cada centre podrà presentar un/a
alumne/a per cada etapa educativa i la seva
participació serà individual.

2.3 No podrà participar en la convoca-
tòria l’alumnat guanyador o finalista d’edi-
cions anteriors.

—3 Categories del premi
S’estableixen quatre categories dins el

Concurs d’Oratòria en llengües estrangeres,
en funció del nivell educatiu que l’alumnat
estigui cursant. En cada categoria hi podrà
haver un guanyador i tres finalistes:

Categoria a: correspon a l’alumnat d’edu-
cació primària (cicle superior), que haurà de
participar en la primera llengua estrangera
que aprengui al centre.

Categoria b: correspon a l’alumnat d’edu-
cació secundària obligatòria (segon cicle),
que haurà de participar alhora en les dues
llengües estrangeres que aprengui al cen-
tre.

Categoria c: correspon a l’alumnat d’edu-
cació secundària postobligatòria (batxillerat),
que haurà de participar alhora en les dues
llengües estrangeres que aprengui al centre
o que hagi cursat en els cursos immediata-
ment anteriors.

Categoria d: correspon a l’alumnat d’edu-
cació secundària postobligatòria (cicles for-
matius), que haurà de participar alhora en
les dues llengües estrangeres que aprengui
al centre o que hagi cursat en els cursos
immediatament anteriors.

—4 Informació a Internet
La informació sobre la convocatòria i la

sol·licitud d’inscripció estaran disponibles a
l’adreça electrònica http://www.xtec.cat/
crle/orator/01.htm i al Sistema d’atenció al
ciutadà. La publicació a Internet de tota la
informació sobre la convocatòria i, també,
de la seva resolució, no tindrà efectes pel
que fa als còmputs de terminis.

—5 Característiques dels treballs
5.1 El tema de participació s’inscriurà

preferentment en els aspectes sociocultu-
rals que s’esmenten a cada nivell educatiu.
Així, la temàtica i la durada de cada inter-
venció individual seran les següents:

Educació primària (cicle superior): festes
populars, costums, tradicions i llegendes
pròpies i d’altres països. Durada de la inter-
venció: 2 minuts.

Educació secundària obligatòria (segon
cicle): els interessos i la problemàtica dels
joves. Durada de la intervenció: 3 minuts en
la primera llengua estrangera i 2 en la sego-
na.

Educació secundària postobligatòria (bat-
xillerat): temes relacionats amb l’actualitat.
Durada de la intervenció: 5 minuts en la
primera llengua estrangera i 3 en la segona.

Educació secundària postobligatòria (ci-
cles formatius): temes relacionats amb l’ac-
tualitat. Durada de la intervenció: 5 minuts
en la primera llengua estrangera i 3 en la
segona.

5.2 L’exposició de l’alumnat s’enregis-
trarà en vídeo, preferiblement en format DVD

(també s’acceptarà en format VHS o DV),
amb l’autorització prèvia paterna o dels
tutors legals, i es lliurarà un enregistrament
per cada alumne/a participant. Serà impres-
cindible identificar els enregistraments, fent-
hi constar: nom i etapa educativa de l’alum-
ne/a i nom, local itat i  codi del centre
educatiu.

Les instruccions concretes per a l’enre-
gistrament en vídeo estaran disponibles a
l’adreça electrònica http://www.xtec.cat/
crle/orator/oratoria/instru.

—6 Presentació de sol·licituds, termini i
documentació

6.1 Els centres educatius que desitgin
concursar hauran de presentar una única
sol·licitud per etapa educativa, adreçada al
Centre de Recursos de Llengües Estrange-
res (Via Augusta, 202, planta 1A, 08021
Barcelona), d’acord amb el model que es-
tarà a la seva disposició a la seu central del
Departament d’Educació, als seus serveis
territorials i a l’adreça electrònica esmenta-
da a la base 4.

6.2 La sol·licitud, juntament amb l’en-
registrament, es pot presentar a la seu cen-
tral del Departament d’Educació, als seus
serveis territorials o a qualsevol dels llocs
que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

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

6.3 El termini per a la presentació de
sol·licituds es determinarà en cada convo-
catòria anual.

—7 Procés de selecció dels treballs pre-
miats

7.1 El jurat que ha de seleccionar els tre-
balls premiats en el Concurs d’Oratòria es
determinarà en cada convocatòria.

7.2 Per a la preselecció de l’alumnat
premiat, el jurat podrà disposar de l’asses-
sorament de professorat dels diversos ni-
vells educatius, el qual actuarà sempre amb
subjecció als criteris establerts en aquestes
bases i amb la supervisió del jurat.

7.3 Els membres del jurat esmentat, així
com el professorat assessor, estan afectats
per les causes d’abstenció i recusació que
preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

7.4 Per a la selecció dels treballs gua-
nyadors i finalistes es valorarà el nivell de
competència lingüística en l’exposició i l’ori-
ginalitat en el tractament del tema, sempre
en relació amb l’edat de l’alumnat partici-
pant. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

7.5 La participació en la convocatòria
implica l’acceptació de les seves bases.

—8 Resolució de la convocatòria i lliura-
ment de premis

8.1 La resolució de cadascuna de les
convocatòries es farà pública a l’adreça
electrònica http://www.xtec.cat/crle/orator/
01.htm.

8.2 L’acte públic de lliurament dels pre-

mis es durà a terme abans de finalitzar el
curs escolar de què es tracti, en el lloc i la
data que serà comunicat en el seu moment
als centres que tinguin treballs seleccionats.

8.3 Els centres premiats es comprome-
ten a acompanyar a l’alumnat guanyador i
finalista a l’acte de lliurament de premis.
L’alumnat guanyador de cada categoria
repetirà la seva exposició en el decurs
d’aquest acte de lliurament de premis.

8.4 El Departament d’Educació farà
efectiva la dotació econòmica dels premis
al compte bancari en què els centres edu-
catius reben les aportacions econòmiques
habituals del Departament.

—9 Retorn de la documentació
Tots els enregistraments presentats al

concurs es retornaran als centres en un ter-
mini màxim de sis mesos per tal que siguin
lliurats a l’alumnat que ha participat en la
convocatòria.

—10 Difusió dels treballs
El Departament d’Educació podrà difon-

dre els treballs guardonats en qualsevol
format.

—11 Informació
Els beneficiaris del Concurs d’Oratòria es-

taran obligats a facilitar tota la informació
requerida per la Intervenció General de la
Generalitat, la Sindicatura de Comptes o
altres òrgans competents.

(07.029.123)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de obres (exp. 0314/07).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments

c) Número d’expedient: 0314/07

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

quació del CEIP Ginesta de Vilanova i la
Geltrú (Garraf).

b) Termini d’execució: 6 mesos a comp-
tar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig a efectuar en un termini de 10
dies des de la data de formalització del
contracte.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 344.931,36 euros, (IVA in-

clòs).

—5 Garanties
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació

—6 Requisits específics del contractista.
Classificació: grup C, subgrup 4, catego-

ria D.
Les empreses estrangeres comunitàries

no classificades hauran de presentar els do-
cuments acreditatius de solvència econòmi-
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ca, financera i tècnica que figura a l’apartat
G del quadre de característiques del plec
de clàusules administratives.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 60 punts.
b) Reducció de termini: fins a 10 punts.
c) Per anys addicionals de garantia oferts:

fins a 15 punts.
d) Programa de treball: fins a 15 punts,

dels quals fins a 6 punts per mitjans perso-
nals; fins a 6 punts, per relació dels mitjans
materials i fins a 3 punts pel programa de
treball.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021

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

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

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

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies na-

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

b) Hora límit: 14,00 hores
c) Documentació que cal presentar: la

que s’esmenta a la clàusula 9 del plec de
clàusules administratives particulars.

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

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8

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

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

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

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

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies naturals des de l’ende-

mà de l’acabament del termini de presenta-
ció de les proposicions. Si el dia d’obertura
de proposicions és dissabte o festiu, el ter-
mini es prorrogarà automàticament fins al
següent dia hàbil.

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

e) Hora: 10.00 h.

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

Barcelona, 6 de febrer de 2007

Maria Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.039.103)

RESOLUCIÓ EDU/324/2007, de 7 de fe-
brer, per la qual es dóna publicitat dels
centres que han formalitzat documental-
ment, amb el Departament d’Educació, un
pla d’actuació immediata per a la millora dels
resultats educatius i la cohesió social per al
curs 2006-2007, i es fixa el calendari per a
la formalització documental d’un pla estra-
tègic amb el Departament d’Educació per
al desenvolupament d’un pla de millora i au-
tonomia del centre educatiu durant els cur-
sos 2007-2010.

El Consell de Direcció del Departament
d’Educació va aprovar el 28 d’agost de
2006, en el marc del Decret 132/2001, de
29 de maig, pel qual es regulen els plans
estratègics dels centres docents sostinguts
amb fons públics, el projecte per a la millo-
ra de la qualitat dels centres educatius pú-
blics. El projecte preveu un pla de millora a
quatre cursos. El primer curs es portarà a
terme un pla d’actuació immediata amb la
finalitat de potenciar des del primer moment
les iniciatives dels centres per millorar els
resultats educatius i la cohesió social. El pla
d’actuació immediata es concreta en un
acord entre el Departament i el centre edu-
catiu.

Els centres educatius implicats en el pla
d’actuació immediata del curs 2006-2007
són els relacionats en la Resolució EDU/
2392/2006, de 12 de juliol, per la qual s’au-
toritzen plans estratègics per a la promo-
ció de l’autonomia dels centres docents pú-
blics per al període 2006-2010, i els que el
Departament ha prioritzat pel seu marge
per millorar els resultats educatius o per la
complexitat del seu alumnat. Aquests úl-
tims formen part del programa de suport a
centres de secundària que tenen alumnat
amb risc d’exclusió social, en el marc del
conveni de col·laboració entre el Ministeri
d’Educació i Ciència i el Departament
d’Educació, de data 12 de desembre de
2005.

En el marc d’aquestes iniciatives, 118
centres han rebut formació i han estat
acompanyats pel Departament en el pro-
cés d’elaboració del pla d’actuació imme-
diata. El Departament d’Educació i cadas-
cun dels centres han fet constar en un
acord l’aplicació del pla d’actuació imme-
diata: els objectius i les estratègies del pla,
els compromisos, els recursos acordats, el
seguiment de la seva aplicació i la seva
durada.

El dia 20 de març de 2006, el Govern de
Catalunya i diferents organitzacions del món
de l’educació van signar el Pacte Nacional
per a l’Educació. L’apartat VI del Pacte con-

sidera l’autonomia de centres com una es-
tratègia per a la millora de la qualitat dels
centres educatius, i la seva memòria eco-
nòmica preveu destinar 80,1 milions d’eu-
ros, entre el 2006 i 2009, per al desenvolu-
pament de l’autonomia en els centres del
Departament d’Educació.

Per tot això, a proposta de la Secretaria
de Polítiques Educatives,

Resolc:

—1 Donar publicitat a la relació de cen-
tres educatius del Departament d’Educació
amb els quals s’ha formalitzat documental-
ment un acord per a l’aplicació d’un pla
d’actuació immediata per millorar els resul-
tats educatius i la cohesió social, els quals
hi consten en l’annex.

—2 Aplicar a tots els centres de l’annex el
que estableixen els apartats 3, 6, 7, 8, 9.2,
10 i 11 de la Resolució EDC/889/2006, de
5 d’abril, de convocatòria pública per a l’au-
torització de plans estratègics per a la pro-
moció de l’autonomia dels centres docents
públics per al període 2006-2010. L’apartat
9.2.5 serà d’aplicació amb efectes d’1 de
setembre de 2006 per a l’IES Vallès, amb
codi 08042020 i, a partir d’1 de gener de
2007, per als centres no inclosos en l’an-
nex de la Resolució EDU/2392/2006, de 12
de juliol, per la qual s’autoritzen plans es-
tratègics a l’empara de la convocatòria es-
mentada.

—3 Disposar els terminis establerts en els
apartats 6.3 i 6.4 de la Resolució EDC/889/
2006, de 5 d’abril, en el sentit següent:

El centre, un cop aprovat el pla estratè-
gic, el presentarà abans del 22 de maig de
2007 a la direcció dels serveis territorials.

La direcció dels serveis territorials, si s’es-
cau, formalitzarà amb la direcció del centre
l’acord triennal abans de l’1 de juny de 2007.

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, 7 de febrer de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
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ANNEX

Codi Nom Municipi

25007797 ZER Baridà-Batllia ................... Martinet
17004736 CEE Els Àngels ....................... Palamós
08044223 CEE L’Estel-Can Bori .............. L’Hospitalet de Llobregat
08040345 CEIP Mercè Rodoreda .............Badalona
08002770 CEIP Agora ..............................Barcelona
08017232 CEIP Agrupació Sant Jordi ..... Fonollosa
08043334 CEIP Alexandre Galí .................Cornellà de Llobregat
08044314 CEIP Andreu Castells .............. Sabadell
08035519 CEIP Antoni Gaudí .................. Santa Coloma de Gramenet
43003884 CEIP Antoni Roig ..................... Torredembarra
08062742 CEIP Benviure ..........................Castellbisbal
08043802 CEIP Costa i Llobera .............. Barcelona
08001716 CEIP Dolors Monserdà ............Barcelona
08044201 CEIP Dovella ........................... Barcelona
08059883 CEIP El Martinet ...................... Ripollet
08045057 CEIP El Sagrer .........................Barcelona
25001953 CEIP Enric Farreny .................. Lleida
08001807 CEIP Escola de la Concepció . Barcelona
08032634 CEIP Ferrer i Guardia .............. Barcelona
08020929 CEIP Germanes Bartomeu ...... Mataró
08043966 CEIP Heura ..............................Barcelona
17001450 CEIP J. Bruguera .....................Girona
08039343 CEIP Josep Ferrà i Esteva ...... Olesa de Montserrat
43009242 CEIP L’Antina .......................... Torredembarra
08025320 CEIP La Montjoia .....................Sant Bartomeu del Grau
08064179 CEIP Llacuna .......................... Barcelona
17006711 CEIP M. Àngels Anglada ........ Figueres
08030832 CEIP Montseny ....................... Vic
17003756 CEIP Montserrat ...................... Sarrià de Ter
08043851 CEIP Nabí ............................... Barcelona
25005533 CEIP Pau Claris ...................... La Seu
17003689 CEIP Pedralta .......................... Santa Cristina d’Aro
08043875 CEIP Pit Roig .......................... Barcelona
25002672 CEIP Pràctiques I ..................... Lleida
17003151 CEIP Silvestre Santaló .............Salt
43007051 CFA Josepa Massanès

i Dalmau .................................. Tarragona
08044156 EA Deia ................................... Barcelona
08039203 IES Agustí Serra i Fontanet .... Sabadell
25006781 IES Alfons Costafreda ............. Tàrrega
43004803 IES Andreu Nin ....................... El Vendrell
43008638 IES Antoni Ballester .................Mont-roig del Camp
08024765 IES Arraona ..............................Sabadell
08045008 IES Badalona IX ...................... Badalona
08044995 IES Barres i Ones ................... Badalona
8013470 IES Barri Besòs ....................... Barcelona
08052918 IES Bisbe Berenguer ................ L’Hospitalet de Llobregat
43006654 IES Cambrils ........................... Cambrils
43006125 IES Campclar .......................... Tarragona
08025605 IES Camps Blancs .................. Sant Boi de Llobregat
08024893 IES-SEP Castellarnau .............. Sabadell
17006083 IES Castelló d’Empúries ......... Castelló d’Empúries
08053251 IES Cavall Bernat ..................... Terrassa
08034588 IES Collserola .......................... Barcelona
43003653 IES Comte de Rius ................. Tarragona
08046578 IES Costa i Llobera ................. Barcelona
43004441 IES de l’Ebre ........................... Tortosa
08034621 IES de Sales ........................... Viladecans
08041866 IES El Calamot .........................Gavà
08053285 IES El Castell .......................... Esparreguera

Codi Nom Municipi

17005251 IES El Pedró ............................. L’Escala
43007221 IES Els Alfacs .......................... Sant Carles de la Ràpita
08031459 IES Eugeni d’Ors .....................Vilafranca del Penedès
08040151 IES Fòrum 2004 ...................... Sant Adrià de Besòs
08026683 IES Francesc Ferrer i Guàrdia . Sant Joan Despí
08053340 IES Gabriela Mistral ................. Sant Vicenç dels Horts
08054034 IES Gallecs .............................. Mollet del Vallès
43002570 IES Gaudi ................................ Reus
08044594 IES Giola .................................. Llinars del Vallès
25002726 IES Guindàvols ......................... Lleida
08047820 IES Guinovarda ....................... Piera
08052979 IES J. Puig i Cadafalch ............Mataró
17000330 IES J. Brugulat .........................Banyoles
08033882 IES Joan Coromines ................Barcelona
08047832 IES Joan Coromines ................Pineda de Mar
08037152 IES Joan Oró .......................... Martorell
25002787 IES Joan Oró .......................... Lleida
08034576 IES Joan Salvat i Papasseit .... Barcelona
08025654 IES Joaquim Rubió i Ors ........ Sant Boi de Llobregat
08053364 IES Josep Mestres

i Busquets ............................... Viladecans
43008444 IES Josep Tapiró ..................... Reus
08052888 IES Júlia Minguell .....................Badalona
43007129 IES Julio Antonio ..................... Móra d’Ebre
17002399 IES La Garrotxa ...................... Olot
08020462 IES Lacetània .......................... Manresa
08053224 IES Les Termes ....................... Sabadell
17006769 IES Llançà ............................... Llançà
08044983 IES Lluís Companys ................. Tordera
08020826 IES Maremar ........................... El Masnou
08043656 IES Marina ............................... La Llagosta
25002696 IES Màrius Torres ..................... Lleida
08047480 IES Mediterrània ...................... Castelldefels
08046736 IES Milà i Fontanals .................Vilafranca del Penedès
08013196 IES Milà i Fontanals .................Barcelona
08044600 IES Moianès .............................Moià
17001735 IES Montilivi ..............................Girona
08021788 IES Montserrat Miró i Vila ........Montcada i Reixac
08053078 IES Numància ..........................Santa Coloma de Gramenet
17005352 IES Palamós .............................Palamós
08052608 IES Pau Claris ..........................Barcelona
08019319 IES Pedraforca ......................... L’Hospitalet de Llobregat
08033894 IES Príncep de Girona .............Barcelona
08013469 IES Rambla Prim ..................... Barcelona
43000779 IES R. Berenguer IV .................Cambrils
08047492 IES Ribera Baixa ..................... El Prat de Llobregat
08046669 IES Ribot i Serra ..................... Sabadell
08055944 IES Rubió i Ors ....................... L’Hospitalet de Llobregat
17005731 IES S’Agulla .............................Blanes
08052797 IES Salvador Espriu .................Barcelona
08044053 IES Salvador Seguí ................. Barcelona
08043516 IES Santa Eulàlia ..................... Terrassa
08034001 IES Terra Roja ..........................Santa Coloma de Gramenet
08031228 IES Torre Roja ..........................Viladecans
43008390 IES Torreforta .......................... Torreforta
08031812 IES Valldemosa ....................... Barcelona
08042020 IES Vallès ................................ Sabadell
43005704 IES Vidal i Barraquer ................ Tarragona
43008523 IES Vila-seca ........................... Vila-seca
08047431 IES XXV Olimpíada .................. Barcelona

(07.036.108)
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RESOLUCIÓ EDU/325/2007, de 5 de fe-
brer, de modificació de la Resolució EDU/
3786/2006, de 17 de novembre, per la qual
es resol el concurs públic per a la conces-
sió de subvencions per al finançament de
despeses de personal dels serveis de men-
jador, esbarjo i transport dels centres do-
cents concertats d’educació especial.

D’acord amb l’annex 1 de la Resolució
EDU/3786/2006, de 17 de novembre
(DOGC núm. 4770, de 28.11.2006), per la
qual es resol el concurs públic per a la
concessió de subvencions per al finança-
ment de despeses de personal dels serveis
de menjador, esbarjo i transport dels cen-
tres docents concertats d’educació espe-
cial, es va atorgar al centre l’Estel, de
Calldetenes, una subvenció per a 24 moni-
tors de menjador i 21 monitors d’esbarjo.
Posteriorment, s’ha comprovat que no es
va resoldre la sol·licitud corresponent als
monitors de transport i el centre ha comu-
nicat que la subvenció atorgada pels moni-
tors d’esbarjo hauria de ser inferior a la sol·li-
citada pel centre.

D’altra banda, segons l’annex 1 esmen-
tat, es va atorgar al centre docent Instituto
Ortopedagógico Niño Dios, de Barcelona,
una subvenció de 23,1 monitors de menja-
dor, 13,8 monitors d’esbarjo i 6,3 monitors
de transport. No obstant això, aquest cen-
tre ha presentat una renúncia per la sub-
venció de monitors de transport, atès que
el Departament d’Educació ja li finança tot
el servei de transport, inclosos els monitors.

Atès doncs que d’acord amb l’exposat,
cal modificar la resolució esmentada, a pro-
posta de la Direcció General de Recursos
del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Modificar la Resolució EDU/3786/
2006, de 17 de novembre, per la qual es
resol el concurs públic per a la concessió
de subvencions per al finançament de des-
peses de personal dels serveis de menja-
dor, esbarjo i transport dels centres docents
concertats d’educació especial, en el sentit
que s’hi especifica a l’annex d’aquesta
Resolució.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/

1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 5 de febrer de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I
(CIUTAT).

Comarca: Barcelonès.
Codi: 08032105.
Denominació: Instituto Ortopedagógico Niño
Dios.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 23,1.
Esbarjo: 13,8.
Import atorgat: 127.136,74 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA II
(COMARQUES).

Comarca: Osona.
Codi: 08015201.
Denominació: l’Estel.
Municipi: Calldetenes.
Monitors subvencionats:
Menjador: 24.
Esbarjo: 10.
Transport: 7,4.
Import atorgat: 180.884,42 euros.

(07.033.164)

RESOLUCIÓ EDU/365/2007, de 8 de fe-
brer, de modificació de la Resolució EDU/
4320/2006, de 29 de desembre, de convo-
catòria de proves per a l’adquisició de no-
ves especialitats per a funcionaris docents.

En data 8 de gener de 2007 s’ha publicat
la Resolució EDU/4320/2006, de 29 de de-
sembre, de convocatòria de proves per a
l’adquisició de noves especialitats per a
funcionaris docents (DOGC núm. 4794, de
8.1.2007).

Atès que a l’annex 1 de la convocatòria
esmentada per a determinades especialitats
hi ha especificacions, pautes i criteris rela-
tius a les qüestions de caràcter pràctic;

Atès que s’ha observat que a les especi-
alitats d’organització i projectes de sistemes
energètics, processos de producció agrària
i processos indústria alimentària, s’han
omès, per error, algunes de les correspo-
nents especificacions, pautes i criteris, cal
modificar l’annex 1 esmentat pel que fa a
aquestes especialitats;

En conseqüència, a proposta de la Direc-
ció General de Recursos del Sistema Edu-
catiu,

Resolc:

Modificar l’annex 1 de la Resolució EDU/
4320/2006, de 29 de desembre, relatiu a
les especificacions, pautes i criteris relatius

a les qüestions de caràcter pràctic en rela-
ció amb les especialitats d’organització i
projectes de sistemes energètics, proces-
sos de producció agrària i processos indús-
tria alimentària, les quals queden de la
manera següent:

Especialitat: Organització i projectes de sis-
temes energètics

El tribunal proposarà dues opcions de
prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en la realització d’una
prova pràctica o simulació o resolució
d’exercicis i supòsits relacionats amb:

L’anàlisi de les característiques i del fun-
cionament dels equips per a instal·lacions
de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de clima-
tització, de ventilació i de manutenció.

El càlcul de paràmetres i la configuració
d’instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorí-
fiques, de climatització, de ventilació i de
manutenció.

La planificació i l’execució dels proces-
sos de manteniment, muntatge i modifica-
ció d’instal·lacions de fluids, tèrmiques, fri-
gorífiques, de climatització, de ventilació i
de manutenció.

L’elaboració i l’execució de projectes
d’instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorí-
fiques, de climatització, de ventilació i de
manutenció.

La gestió de la qualitat en el sector de les
instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífi-
ques, de climatització, de ventilació i de ma-
nutenció.

La gestió de la seguretat en el sector de
les instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigo-
rífiques, de climatització, de ventilació i de
manutenció.

La protecció del medi ambient en el sec-
tor de les instal·lacions de fluids, tèrmiques,
frigorífiques, de climatització, de ventilació
i de manutenció.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades.

Especialitat: Processos de producció agrària
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en la realització d’una
prova pràctica o simulació o resolució
d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Determinació de l’organització i gestió
d’una empresa agrària i interpretació de la
normativa relacionada.

Establiment de la programació i aplicació
dels sistemes de control de la producció de
l’empresa agrícola i ramadera, de les ope-
racions de restauració, manteniment, defen-
sa, ordenació i aprofitament dels recursos
forestals, de les activitats d’ús públic i con-
servació del medi natural i dels treballs
d’instal·lació i manteniment de parcs i jar-
dins.

Realització de les operacions de control
fitosanitari, elaboració d’un calendari de
tractaments, selecció de les tècniques apro-
piades, aplicació de plaguicides, preservant
el medi ambient i la sanitat dels aliments.

Realització de les operacions de produc-
ció, de cura i maneig del bestiar, i les ope-
racions clíniques, de cura i maneig dels
animals de companyia.
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Previsió i execució de les tasques de reg,
selecció d’adobs i de fertilitzants.

Realització de l’estudi de la composició
del sòl, de la meteorologia/ climatologia, al-
timetria/planimetria, d’una activitat d’ús
públic dels espais naturals o d’un projecte
de jardineria.

Planificació i control de les mesures de
protecció sanitària, i verificació del compli-
ment de les normes de seguretat i higiene.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades.

Especialitat: Processos indústria alimentària
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en la realització d’una
prova pràctica o simulació o resolució
d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Activitats de gestió de productes: control
logístic d’inventaris, condicionament i con-
servació de productes, formalització de do-
cuments i transport de mercaderies en la
indústria alimentària.

Representació i descripció de les diferents
fases de producció en la indústria alimentà-
ria, tot indicant les característiques dels pro-
ductes, envasament i embalatge, els recur-
sos humans necessaris, la identificació i
manteniment de la maquinària i dels equips
i el càlcul de les càrregues de treball.

Identificació de les pautes de control
d’una unitat de producció, construcció de
gràfics de control, tècniques de programa-
ció, determinació dels ritmes de producció
i aplicació de mètodes de càlcul de costos.

Activitats de gestió de qualitat en la in-
dústria alimentària: determinació del siste-
ma d’assegurament de la qualitat, elabora-
ció de les parts d’un manual de qualitat,
disseny d’un programa d’auditoria, aplica-
ció de plans de mostreig i identificació de la
normativa relacionada.

Resolució d’exercicis d’estadística des-
criptiva: càlcul de paràmetres estadístics,
elaboració de taules de freqüència i repre-
sentacions gràfiques de les dades.

Determinació i descripció dels mètodes
de gestió i control ambiental d’aigües resi-
duals, residus sòlids i emissions atmosfèri-
ques (inclosa la contaminació acústica) en
la indústria alimentària.

Aplicació de tècniques de comercialitza-
ció a una campanya de promoció, i elabo-
ració d’un pla de vendes d’un producte ali-
mentari.

Planificació i realització d’anàlisis i assa-
jos microbiològics (microscòpia, mètodes de
preparació de cultius, tècniques de sembra,
condicions d’incubació, sistemes de re-
compte i condicions d’esterilització) i quí-
mics (tècniques gravimètriques, volumètri-
ques i  mètodes instrumentals òpt ics,
electroquímics i cromatogràfics) de mostres
alimentàries.

Determinació de les condicions d’higiene
i seguretat en la indústria alimentària.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades.

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,
comptats a partir 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 el conse-
ller d’Educació en el termini d’un mes comp-
tat a partir de l’endemà de la seva publica-
ció al DOGC, segons el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment
administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 8 de febrer de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.038.062)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’arrendament amb op-
ció de compra d’edificis prefabricats recu-
perables destinats a aularis de Catalunya.
(exp. 0109/07).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 0109/07.

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

amb opció de compra d’edificis prefabricats
recuperables destinats a aularis de Catalunya.

b) Termini d’execució: pel que fa a la fa-
bricació 30 dies i pel que fa a la instal·lació,
2 mesos per a la totalitat dels edificis pre-
fabricats, sempre i quan la data límit un cop
instal·lats sigui l’1 de setembre de 2007 (el
transport i muntatge de cada edifici s’ha de
realitzar en 48 hores des de la comunicació
del Departament d’Educació).

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

a) Tramitació: Urgent, segons article 71
del Text Refós de la Llei de contractes de
les administracions públiques.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 8.192.982,28 euros, (IVA in-

clòs), condicionat a l’aprovació de la des-
pesa pluriennal per Acord de Govern, cor-
responents a un import  mensual  de
292.606,51 euros, durant un període total
de 28 mensualitats (des de l’1 setembre de
2007 fins al 31 de desembre de 2009,
ambdues dates incloses), i que es desglos-
sa amb els lots i les anualitats següents:

Lot 1 (Girona, Berguedà, Osona i Mares-
me): 2.171.843,52 euros, IVA inclòs.

Lot 2 (Barcelonès, Vallès Occidental,
Bages i Vallès Oriental): 2.002.506,80 eu-
ros, IVA inclòs.

Lot 3 (Baix Llobregat, Anoia, Garraf, Alt
Penedès i Alt Camp): 1.939.017,92 euros,
IVA inclòs.

Lot 4 ( Lleida, Terres de l’Ebre, Baix Camp,
Tarragonès, Ribera d’Ebre, Priorat i Conca
de Barberà): 2.079.614,04 euros, IVA inclòs.

Any 2007: 1.170.426,04 euros (setembre-
desembre)

Any 2008: 3.511.278,12 euros (gener-de-
sembre)

Any 2009: 3.511.178,12 euros (gener-de-
sembre)

—5 Garanties
Provisional: El 2% del pressupost tipus de

licitació dels lots als quals licita.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:

http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/
p01.menu.

g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 de març

de 2007. En el cas de que la publicació de
l’anunci al DOGC i al BOE sigui posterior al
5 de març de 2007 el termini per presentar
la documentació quedarà automàticament
prorrogat fins que s’hagin complert 8 dies
naturals a partir del dia següent al de la
darrera publicació. Si l’últim dia del termini
coincidís en dissabte o festiu, es prorrogarà
fins el següent dia hàbil. S’admetran les
propostes que es presentin per correu dins
del termini màxim fixat per a la seva pre-
sentació, sempre que el licitador justifiqui la
data d’imposició de l’enviament a l’oficina
de correus i la comuniqui mitjançant tele-
grama o telefax al Departament d’Educació
el mateix dia.

b) Hora límit: de dilluns a dijous de 9,00
a 18,00 hores i els divendres de 9,00 a 14,00
hores.

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 8 del plec de
clàusules administratives particulars.

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

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6

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

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmen-
ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.
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e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

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

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
Data: 20 de març de 2007 amb el condi-

cionament esmentat en el punt 7 a).
e) Hora: 10 h.

—9 Despeses d’anunci: l’import de l’anun-
ci anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

—10 Data de tramesa de l’Anunci al
DOUE: 2 de febrer de 2007.

Barcelona, 9 de febrer de 2007

Maria Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.040.019)

RESOLUCIÓ EDU/369/2007, de 8 de fe-
brer, de revocació de la subvenció atorga-
da al centre la Salle Horta, de Barcelona,
per al suport a l’acollida i a l’aprenentatge
de la llengua catalana, destinat a l’alumnat
estranger de nova incorporació al sistema
educatiu.

Per la Resolució EDU/3787/2006, de 17
de novembre, per la qual es resol el concurs
públic per a la concessió de subvencions als
centres docents privats concertats, per al
suport a l’acollida i a l’aprenentatge de la
llengua catalana destinat a l’alumnat estran-
ger de nova incorporació al sistema educa-
tiu (DOGC núm. 4770, de 28.11.2006), es
va atorgar al centre la Salle Horta, de
Barcelona, amb codi 08009934, una subven-
ció de 12.000,00 euros per al curs 2006-
2007.

D’acord amb l’informe de l’inspector
d’Educació, la sol·licitud de la subvenció
presentada no compleix els requisits exigits
a la base 2.d) de l’Ordre EDU/371/2006, de
14 de juliol, de convocatòria de les subven-
cions, atès que només 7 alumnes de la
relació presentada compleixen els requisits
especificats a l’article 1 de l’Ordre esmen-
tada.

Atès que segons estableix l’article 99 del
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desem-
bre, per la qual s’aprova el Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya, és
una de les causes de revocació de les sub-
vencions, l’obtenció de la subvenció sense
reunir les condicions requerides, es va in-
coar al centre esmentat l’expedient de re-
vocació corresponent.

El centre docent la Salle Horta ha presen-
tat al·legacions a la incoació esmentada,
segons les quals des de la data de presen-
tació de la sol·licitud de la subvenció, s’han
incorporat més alumnes al centre. No obs-
tant això, els requisits per ser beneficiari
d’una subvenció s’han de complir en el
termini de presentació de les corresponents

sol·licituds, sense que sigui vàlid que es
compleixin en un moment posterior.

Per tant, havent-se tramitat l’expedient
d’acord amb el que disposa l’article 100 del
Decret legislatiu indicat, i a proposta de la
Direcció General de Recursos del Sistema
Educatiu,

Resolc:

Revocar la subvenció de 12.000,00 eu-
ros atorgada al centre la Salle Horta, de
Barcelona, amb codi 08009934, per al su-
port a l’acollida i a l’aprenentatge de la llen-
gua catalana destinat a l’alumnat estranger
de nova incorporació al sistema educatiu,
per no reunir les condicions requerides.

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 comptats a partir 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 comp-
tat a partir de l’endemà de la seva publica-
ció al DOGC, segons el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 8 de febrer de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.038.126)

RESOLUCIÓ EDU/370/2007, de 8 de fe-
brer, per la qual es revoquen parcialment les
subvencions destinades als centres docents
privats concertats per al suport a l’acollida
i a l’aprenentatge de la llengua catalana
destinat a l’alumnat estranger de nova in-
corporació al sistema educatiu.

Per la Resolució EDC/3676/2005, de 22
de desembre, es va resoldre el concurs
públic per a la concessió de subvencions
als centres docents privats concertats, per
al suport a l’acollida i a l’aprenentatge de la
llengua catalana destinat a l’alumnat estran-
ger de nova incorporació al sistema educa-
tiu, per al curs 2005-2006 (DOGC núm.
4540, de 30.12.2005).

D’acord amb l’article 99 del text refós de
la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, és una de les causes de re-
vocació de les subvencions l’incompliment
de l’obligació de justificació per part dels
beneficiaris.

Atès que s’han comprovat deficiències en
la justificació de la destinació de les sub-
vencions de diversos centres, cal revocar
parcialment aquestes subvencions, abans
d’efectuar el seu pagament, per tal d’ade-
quar-les a les quantitats correctament jus-
tificades.

Per tant, en aplicació de la normativa es-
mentada, i a proposta de la Direcció Gene-
ral de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

Revocar parcialment diverses subvenci-
ons atorgades per la Resolució EDC/3676/
2005, de 22 de desembre, per la qual es
resol el concurs públic per a la concessió
de subvencions als centres docents privats
concertats per al suport a l’acollida i a l’apre-
nentatge de la llengua catalana destinat a
l’alumnat estranger de nova incorporació al
sistema educatiu.

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

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

Barcelona, 8 de febrer de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

SA: subvenció atorgada per la Resolució EDC/
3676/2005, de 22 de desembre.
SD: subvenció definitivament atorgada d’acord
amb les justificacions presentades pel centre.

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Mataró (Maresme).
Denominació: Sol-Ixent.
Codi: 08035374.
SA: 28.800,00 euros.
SD: 13.913,07 euros.

Municipi: Sant Celoni (Vallès Oriental).
Denominació: La Salle Sant Celoni.
Codi: 08025745.
SA: 10.800,00 euros.
SD: 985,46 euros.

(07.038.133)
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RESOLUCIÓ EDU/375/2007, de 12 de fe-
brer, de convocatòria per a la concessió dels
ajuts del Fons d’acció social per al personal
funcionari docent no universitari dependent
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, corresponents a l’any 2006.

Atès el III Acord general sobre condici-
ons de treball del personal de l’àmbit d’apli-
cació de la Mesa general de negociació de
l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya, signat el 10 d’octubre de 2005,
entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya i les organitzacions sindicals, i
ratificat pel Govern de la Generalitat el 8 de
novembre de 2005 (DOGC núm. 4517, de
24.11.2005), el qual preveu en l’apartat 5.4
la continuïtat del Fons d’acció social i esta-
bleix la seva dotació econòmica per a l’any
2006;

Atès l’Acord de la Comissió d’acció soci-
al de la Mesa sectorial de negociació del
personal docent d’educació pública no
universitària d’1 de febrer de 2007, pel qual
s’aproven les bases reguladores de la con-
vocatòria per a la concessió d’ajuts del Fons
d’acció social i se n’acorda l’aplicació;

De conformitat amb l’article 80 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organitza-
ció, procediment i règim jurídic de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les competències que m’atribu-
eix la normativa vigent, a proposta de la Di-
recció General de Recursos del Sistema
Educatiu,

Resolc:

—1 Obrir convocatòria per a la concessió
dels ajuts del Fons d’acció social per al
personal funcionari docent no universitari
dependent de l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya, corresponents a l’any
2006.

—2 Destinar per a la concessió d’aquests
ajuts fins a un import màxim de 5.427.672,27
euros a càrrec de la partida pressupostària
EN03/233000100/4210 del pressupost pror-
rogat per a l’any 2007.

—3 Els ajuts socials se sol·licitaran i ator-
garan amb subjecció a les bases que figu-
ren a l’annex d’aquesta Resolució.

—4 Delegar la competència per resoldre
aquesta convocatòria en el director general
de Recursos del Sistema Educatiu.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu competent, 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 del conse-
ller d’Educació, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-

cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 12 de febrer de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

I. Bases generals

—1 Objecte
És objecte d’aquestes bases la regulació

del contingut, procediment de gestió i reso-
lució d’ajuts del Fons d’acció social per al
personal funcionari docent no universitari
dependent de l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya, corresponents a l’any
2006.

—2 Modalitats
Els ajuts objecte d’aquesta convocatòria

es classifiquen en les modalitats següents:
001 Ajut per a persones disminuïdes.
002 Ajut per ascendents dependents.
003 Ajut per tractament odontològic.
004 Ajut per ortodòncia.
005 Ajut per pròtesis.
006 Ajut per reducció de diòptries amb

làser.
007 Ajut per tractament de foniatria.
008 Ajut per tractament de psicoteràpia

i conducta alimentària anòmala.
009 Ajut per tractament de persones afec-

tades de malaltia celíaca.
010 Ajut per tractament de fertilitat.
011 Ajut per tràmits d’adopció.
012 Ajut per natalicis i adopcions.
013 Ajut per llars d’infants.
014 Ajut per colònies d’esplai.
015 Ajut per estudis universitaris.
016 Ajut per defunció.
017 Ajut per sepeli.
018 Ajut excepcional.

—3 Contingut
Aquests ajuts tindran caràcter de presta-

ció econòmica, amb la finalitat de restablir
la salut o compensar una part de les des-
peses que la persona sol·licitant hagi sufra-
gat, durant l’any 2006, per cadascuna de
les modalitats objecte de la convocatòria, i
en cap cas no superaran les despeses oca-
sionades pel fet causant.

Aquests ajuts seran incompatibles amb al-
tres prestacions o indemnitzacions que ja
cobreixin la totalitat de la despesa.

—4 Comissió d’acció social
La Comissió d’acció social del personal

docent no universitari (CASD) és l’òrgan res-
ponsable del procés de valoració de sol·li-
cituds i proposta de resolució de la convo-
catòria, i com a tal atendrà les reclamacions
i interpretarà aquestes bases.

—5 Contingut econòmic
Les quanties destinades a les diferents

modalitats d’ajut les determinarà la Comis-
sió d’acció social del personal docent no
universitari d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries del fons establert.

—6 Participants
6.1 Poden prendre part en aquesta con-

vocatòria:
a) El personal funcionari docent no uni-

versitari al servei de la General itat de
Catalunya: funcionaris i interins.

b) Els familiars i assimilats del personal
inclòs a l’apartat anterior en cas de mort del
titular.

La persona beneficiària es derivarà de l’or-
dre excloent que s’estableix a continuació:

b.1) El/La cònjuge vidu o vídua, o parella
de fet i, en els casos de separació legal,
divorci o declaració de nul·litat del matrimo-
ni, el cònjuge separat o la cònjuge separa-
da i l’excònjuge, si no hi haguessin núpcies
posteriors i si, per sentència judicial ferma,
tenen atribuïda tutela del fills menors o in-
capacitats o filles menors o incapacitades,
o s’hagués condemnat el causant al paga-
ment de la pensió alimentària. En els casos
en els quals no hi hagi declaració judicial de
la qual es derivi l’obligació de pagar pensió
alimentària o l’atribució de tutela, així com
en els casos de separació de fet, serà be-
neficiari el cònjuge si percep ingressos
menors al doble del salari mínim interpro-
fessional.

b.2) Els fills o les filles menors d’edat o ma-
jors incapacitats o incapacitades, o en situ-
ació d’atur sense subsidi que convisquessin
amb la persona causant i a càrrec seu.

b.3) Ascendents de la persona causant,
del seu cònjuge o de la parella de fet que
convisquessin amb aquella i a càrrec seu.

b.4) Altres parents i assimilats que convis-
quessin amb la persona causant i a càrrec seu.

En cas de concurrència de persones be-
neficiàries del mateix grau, es preferirà el
més pròxim al més remot.

6.2 En el cas que hi hagi més d’un mem-
bre de la unitat familiar treballant al servei
de la Generalitat de Catalunya, només un
d’ells podrà demanar l’ajut per a un mateix
supòsit de fet i de beneficiari.

6.3 En el cas de sol·licitar ajut per a fills
o filles, s’hauran de fer constar els cognoms
i nom i el NIF del pare o de la mare no
sol·licitant, en l’apartat corresponent a pres-
tacions per fills/filles del model de sol·licitud.

—7 Requisits generals
7.1 Per tal de tenir dret als ajuts esmen-

tats s’hauran de complir els requisits gene-
rals següents:

a) Ser funcionari docent no universitari al
servei de la Generalitat de Catalunya, tal
com preveuen els articles 11 i 13 del Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic dels pre-
ceptes de determinats textos legals vigents
a Catalunya en matèria de Funció Pública,
que hagin prestat els seus serveis a l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya
durant l’any 2006.

b) Haver estat en situació de servei actiu
durant l’any 2006.

Als efectes del que estableix aquest punt,
queda assimilada a la situació de servei actiu
la incapacitat temporal.

També hi pot participar el personal funci-
onari que es trobi en la situació d’excedèn-
cia voluntària per tenir cura d’un fill o filla o
d’un familiar fins al segon grau mentre per-
duri el dret a reserva del lloc de treball.
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c) Altres requisits que es determinin en les
normes específiques de cada modalitat d’ajut.

7.2 Totes les referències genèriques als
fills i filles en les bases específiques s’en-
tendran fetes tant als fills biològics o filles
biològiques com als adoptats o adoptades,
o en règim d’acolliment o tutela.

7.3 Proporcionalitat.
El personal esmentat a la base 6.1.a) que

d’acord amb l’apartat 7.1 tingui dret als ajuts
i no hagi completat un temps de 6 mesos
de serveis durant l’any 2006, percebrà l’im-
port de l’ajut aplicant els coeficients se-
güents:

a) Fins a 90 dies de serveis: del 33% de
l’ajut.

b) De 91 dies fins a 180 dies de serveis:
del 66% de l’ajut.

Per la naturalesa i forma d’adjudicació
dels ajuts no serà d’aplicació aquesta clàu-
sula de proporcionalitat a les modalitats
d’ajut per sepeli i d’ajut excepcional, ni als
ajuts atorgats a persones beneficiàries en
cas de mort del/de la titular en l’any 2006.

—8 Sol·licituds
Les persones interessades hauran de pre-

sentar la sol·licitud degudament emplenada
segons el model oficial que es podrà recollir
a la seu del Departament d’Educació i en ca-
dascun dels respectius serveis territorials i
oficines territorials i gestores, i al Consorci
d’Educació de Barcelona, i a la Secretaria de
Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia
Juvenil i als serveis territorials del Departament
de Justícia; també estarà disponible a l’adre-
ça electrònica del Departament d’Educació
http://www.gencat.net/educacio. La sol·licitud
es podrà formalitzar via telemàtica al portal
de l’empleat EPOCA a la intranet de la Gene-
ralitat de Catalunya http://epoca.intranet, i des
d’Internet http://epoca.gencat.net.

Seu del Departament d’Educació, Via Au-
gusta, 202-226, 08021 Barcelona.

Serveis territorials del Departament de
Educació:

Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat)
av inguda del  Para l · le l ,  71-73, 08004
Barcelona.

Serveis Territorials a Barcelona II (comar-
ques), carrer de Casp, 15, 08010 Barcelona.

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Ano-
ia, carrer de Laureà Miró, 328-330, 08980
Sant Feliu de Llobregat.

Serveis Territorials al Vallès Occidental,
avinguda Marquès de Comillas, 67-69,
08202 Sabadell.

Serveis Territorials a Girona, carrer d’Ul-
tònia, 13, 17002 Girona.

Serveis Territorials a Lleida, Pica d’Estats,
2, 25003 Lleida.

Serveis Territorials a Tarragona, carrer de
Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona.

Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre,
carrer de la Providència, 5-9, 43500 Tortosa.

Oficines territorials del Departament
d’Educació:

Oficina Territorial del Maresme, carrer
Onofre Arnau, 32, 08301 Mataró.

Oficines gestores del Departament d’Edu-
cació per serveis territorials:

Serveis Territorials a Barcelona II (comar-
ques):

Oficina Gestora de Badalona, carrer
Alfons XII, 588, planta baixa, 08918 Ba-
dalona.

Oficina Gestora de Berga, Països Cata-
lans, 4, 1a planta, despatx 7, 08600 Berga.

Oficina Gestora de Granollers, carrer del
Mestre Masjoan, s/n (barri Can Gili), 08400
Granollers.

Oficina Gestora de l’Hospitalet de Llo-
bregat, carrer Miquel Peiró, 43, 08901
l’Hospitalet de Llobregat.

Oficina Gestora de Manresa, carrer de la
Canal, 6. Edif ici Mercat Puigmercadal,
08240 Manresa.

Oficina Gestora de Santa Coloma de Gra-
menet, avinguda Anselm de Riu, 125, 08924
Santa Coloma de Gramenet.

Oficina Gestora de Vic, plaça Don Miquel
de Clariana, 3, 2n pis. Palau Bojons, 08500
Vic.

Oficina Gestora de Vilafranca del Pe-
nedès, plaça del Penedès, 3, 3r, 08720
Vilafranca del Penedès.

Oficina Gestora de Vilanova i la Geltrú,
carrer de l’Aigua, 202, 08800 Vilanova i la
Geltrú.

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Ano-
ia:

Oficina Gestora d’Igualada, carrer Santa
Maria, 10, baixos. “Cal Ratés”, 08700 Igua-
lada.

Serveis Territorials al Vallès Occidental:
Oficina Gestora de Terrassa, carrer la Ras-

sa, 24 (Patronat Municipal d’Educació)
08226 Terrassa.

Serveis Territorials a Lleida:
Oficina Gestora de Solsona, carrer Cas-

tell, 20, 25280 Solsona.
Oficina Gestora de la Seu d’Urgell, plaça

dels Oms, 1 (Ajuntament), 25700 la Seu
d’Urgell.

IES d’Aran, carretera de Betren, s/n, Viel-
ha, 25530 Vielha e Mijaran.

IES de Tremp, carrer Bisbe Iglesias, 5,
25620 Tremp.

IES de Pont de Suert, barri d’Aragó, s/n,
25520 el Pont de Suert.

IES Hug Roger III, carrer Joaquim Sos-
tres, s/n, 25560 Sort.

Serveis Territorials a Tarragona:
Oficina Gestora de Reus, CEIP Ciutat de

Reus, barri Gaudí, carrer Figueres, s/n,
43202 Reus.

Consorci d’Educació de Barcelona, car-
rer Pau Claris, 95, 7è, 08009 Barcelona.

Secretaria de Serveis Penitenciaris, Re-
habilitació i Justícia Juvenil: carrer Aragó,
332, 08009 Barcelona.

Serveis territorials del Departament de
Justícia:

Serveis Territorials a Girona, carrer Güell,
89, 17005 Girona.

Serveis Territorials a Lleida, carrer Sant
Martí, 1, 25004 Lleida.

Serveis Territorials a Tarragona, carrer
Sant Antoni M. Claret, 17, 43002 Tarragona.

—9 Documentació
9.1 Sempre que no s’aportin els docu-

ments originals, caldrà presentar les corres-
ponents fotocòpies degudament compulsa-
des. Els documents amb esmenes no
tindran validesa.

9.2 El personal funcionari en situació
d’excedència voluntària per tenir cura d’un
fill o filla o d’un familiar fins a segon grau
mentre perduri el dret a reserva del lloc de
treball, i el personal funcionari en comissió
de serveis amb retribucions a càrrec d’una

altra Administració, haurà de presentar el full
de transferència bancària, degudament
emplenat i segellat per l’entitat bancària,
d’acord amb el model normalitzat disponi-
ble a la seu del Departament d’Educació i a
les serveis territorials corresponents.

9.3 Documentació específica de la per-
sona beneficiària.

En el cas de mort del titular o de la titular,
quan la persona sol·licitant sigui un benefi-
ciari dels que preveu la base 6.1.b), aquest
haurà d’aportar:

Documentació que acrediti suficientment
la seva condició de persona beneficiària.

Fotocòpia del NIF de la persona benefici-
ària.

Fotocòpia completa del llibre de família,
si escau.

Certificat de defunció de la persona cau-
sant.

Certificat de convivència amb la persona
causant emès per l’òrgan municipal com-
petent, si escau.

Full de transferència bancària, deguda-
ment emplenat i segellat per l’entitat ban-
cària, d’acord amb el model normalitzat
disponible a la seu del Departament d’Edu-
cació i als serveis territorials corresponents.

9.4 L’Administració, a sol·licitud de la
Comissió, podrà demanar en qualsevol mo-
ment documentació complementària relati-
va als ajuts sol·licitats.

—10 Presentació d’instàncies
Les sol·licituds podran presentar-se en

suport paper o per via telemàtica, mitjan-
çant el portal de l’empleat EPOCA a la in-
tranet de la Generalitat o des d’Internet.

10.1 Sol·licitud i documentació forma-
litzades mitjançant suport paper.

Les sol·licituds i la documentació annexa
a què fan referència les bases específiques
dels ajuts podran presentar-se als registres
de la seu del Departament d’Educació, i en
cadascun dels serveis territorials i oficines
territorials i gestores, i del Consorci d’Edu-
cació de Barcelona, i de la Secretaria de
Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justí-
cia Juvenil i dels serveis territorials del De-
partament de Justícia.

10.2 Sol·licitud formalitzada per via te-
lemàtica mitjançant la intranet.

Les sol·licituds telemàtiques es forma-
litzaran mitjançant el portal de l’empleat
EPOCA a la intranet de la General itat
http://epoca. intranet o des d’Internet
http://epoca.gencat.net. Aquesta modali-
tat de sol·licitud facilita al personal docent
els tràmits necessaris per participar en
aquesta convocatòria, garanteix la segu-
retat i la fiabilitat de les dades introduïdes
i agilita la gestió de la convocatòria.

Una vegada emplenada la sol·licitud i
comprovat el seu contingut, la persona sol·li-
citant la trametrà definitivament per via te-
lemàtica, seguint les instruccions que pro-
porciona l’aplicació mateixa.

Per tal que aquesta sol·licitud tingui vali-
desa s’han de fer els tràmits següents:

Imprimir la sol·licitud tramesa definitiva-
ment.

Signar la sol·licitud impresa.
Adjuntar la documentació corresponent.
Presentar la sol·licitud i la documentació

a qualsevol dels llocs especificats al punt 8
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de les bases generals d’aquesta convoca-
tòria i dins del termini establert.

10.3 També es podran trametre per
qualsevol del mitjans que estableix l’article
38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu
comú.

En el cas que la sol·licitud es presenti a
través d’una oficina de correus, es farà en
sobre obert per tal que el funcionari o fun-
cionària corresponent de l’oficina estampi,
a la part superior de la sol·licitud, el segell
en el qual hi consti amb claredat el nom de
l’oficina i la data de presentació.

10.4 El termini per a la presentació de
sol·licituds serà de 20 dies naturals comp-
tadors des de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

—11 Resolució de la convocatòria
11.1 La CASD farà la proposta de con-

cessió amb subjecció a les normes establer-
tes en aquestes bases i als principis d’equi-
tat,  object iv i tat i  sol idar i tat.  Els seus
membres es comprometen a guardar la
necessària confidencialitat en relació amb
les informacions i dades de tipus personal
que coneguin per mitjà dels expedients tra-
mitats.

11.2 La resolució per la qual es fa pú-
blica la llista provisional d’admesos i exclo-
sos es publicarà al Full de Disposicions i
Actes Administrat ius del Departament
d’Educació. La resolució i la llista provisio-
nal d’admesos i exclosos s’exposarà als
taulers d’anuncis de la seu del Departament
d’Educació, i en cadascun dels respectius
serveis territorials i oficines territorials i ges-
tores, i del Consorci d’Educació de Bar-
celona, i de la Secretaria de Serveis Peni-
tenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil i dels
serveis territorials del Departament de Jus-
tícia. Al llistat hi figurarà el NIF de la perso-
na sol·licitant, el nom i cognoms, la moda-
litat per la qual participa i la seva admissió
o els motius de la seva exclusió. La perso-
na sol·licitant podrà accedir a aquesta in-
formació a l’adreça electrònica del Depar-
tament d’Educació i al portal de l’empleat
EPOCA a la intranet de la Generalitat o des
d’Internet.

S’establirà un període 20 dies naturals, a
comptar de l’endemà de la seva publicació
per a l’esmena dels defectes formals pro-
duïts per la no-aportació de la documenta-
ció requerida, com també per poder efec-
tuar les reclamacions escaients.

11.3 Un cop resoltes les reclamacions,
la Comissió elevarà la proposta de resolu-
ció definitiva al director general de Recur-
sos del Sistema Educatiu, el qual dictarà la
corresponent resolució de concessió
d’ajuts. L’esmentada resolució es publicarà
al Full de Disposicions i Actes Administra-
tius del Departament d’Educació. La reso-
lució i la llista definitiva amb els ajuts con-
cedits s’exposarà als taulers d’anuncis de
la seu del Departament d’Educació, i en ca-
dascun dels respectius serveis territorials i
oficines territorials i gestores, i del Consorci
d’Educació de Barcelona, i de la Secretaria
de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Jus-
tícia Juvenil i dels serveis territorials del

Departament de Justícia. Al llistat hi figura-
rà el NIF de la persona sol·licitant, el nom i
cognoms, la modalitat per la qual participa
i la seva admissió o els motius de la seva
exclusió. La persona sol·licitant podrà ac-
cedir a aquesta informació a l’adreça elec-
trònica del Departament d’Educació i al
portal de l’empleat EPOCA a la intranet de
la Generalitat o des d’Internet.

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
en el tauler d’anuncis esmentats, de con-
formitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el director
general de Recursos del Sistema Educatiu,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al tauler d’anuncis
esmentats, segons el que disposen els ar-
ticles 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.

—12 Pagament
L’abonament de les quantitats correspo-

nents en concepte d’ajut s’efectuarà ordi-
nàriament per transferència bancària.

—13 Requeriment d’informació
Les persones que resultin beneficiades

per qualssevol de les modalitats de la con-
vocatòria tenen l’obligació de facilitar tota
la informació requerida pels òrgans de con-
trol de l’Administració.

Si de la revisió, ja sigui d’ofici o com a
conseqüència de reclamació, de la conces-
sió d’un ajut se’n detecta error, ocultació o
falsejament de dades que comportin la de-
negació o la reducció de l’ajut, haurà de
reintegrar-se la quantitat indegudament
percebuda.

—14 Falsedat o ocultació de dades
Sens perjudici de les responsabilitats en

què es pugui incórrer, la deformació de fets,
l’ocultació de dades o la falsedat en la do-
cumentació aportada o consignada en la
sol·licitud comportarà la denegació de l’ajut.

—15 Internet/intranet
La informació sobre la convocatòria dels

ajuts, així com sobre les diferents resolucions
publicades, es podrà trobar al Full de Dispo-
sicions i Actes Administratius del Departament
d’Educació, a l’adreça electrònica del Depar-
tament d’Educació: http://www.gencat.net/
educacio, i al portal de l’empleat EPOCA a la
intranet de la Generalitat de Catalunya
http://epoca.intranet, o des d’Internet
http://epoca.gencat.net.

II. Bases específiques

—1 Modalitat: ajut per a persones dismi-
nuïdes

Objecte: compensar en part les despe-
ses ocasionades, durant l’any 2006, a la per-
sona titular en ocasió de situacions de dis-

minució, igual o superior al 33%, física, psí-
quica o sensorial de la persona sol·licitant
mateixa, del cònjuge, de la parella de fet,
fills o filles, sempre que aquests convisquin
i estiguin a càrrec de la persona sol·licitant.

Requisits específics i forma d’acreditació:
la persona beneficiària per a la qual es de-
mani l’ajut haurà de tenir reconeguda la
condició legal de disminuït. En cas de me-
nors de quatre anys, caldrà que, segons el
criteri dels equips de valoració i orientació,
presentin retard en el desenvolupament
maduratiu l’evolució del qual pugui ocasio-
nar una disminució residual.

La persona sol·licitant haurà d’aportar:
a) Certificació de disminució expedida per

l’ICASS.
Resta exempt de presentar aquest docu-

ment el personal funcionari docent no uni-
versitari que en la darrera convocatòria se li
hagi concedit aquest mateix ajut per a la
persona sol·licitant mateixa, per al mateix
fill o filla, per al mateix cònjuge o parella de
fet, sempre que la disminució tingui caràc-
ter permanent. En el supòsit que el certifi-
cat de disminució tingui caràcter provisio-
nal, aquest s’haurà de presentar en cada
convocatòria.

b) En el cas de fills, filles o cònjuge: fo-
tocòpia completa del llibre de família o la
decisió administrativa o judicial d’acolliment
o tutela, o certificat del Institut Català de
l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA).

Resta exempt de presentar aquest docu-
ment el personal funcionari docent no uni-
versitari que en la darrera convocatòria se li
hagi concedit aquest mateix ajut per al
mateix fill o filla, o per al mateix cònjuge.

En el cas de les parelles de fet d’unió es-
table heterosexual: fotocòpia de l’acredita-
ció de la unió estable formalitzada en es-
criptura pública o acta de notorietat de la
convivència i del transcurs de dos anys.

En el cas de parelles de fet d’unió esta-
ble homosexual: fotocòpia de l’acreditació
de la unió estable formalitzada en escriptu-
ra pública.

Resta exempt de presentar aquest docu-
ment el personal funcionari docent no uni-
versitari que en la darrera convocatòria se li
hagi concedit aquest mateix ajut per a la
mateixa parella de fet.

c) En el cas de fills o filles majors d’edat,
cònjuge, parella de fet, cal presentar una de-
claració jurada de la persona sol·licitant con-
forme conviuen i estan a càrrec seu.

Import:
a) Per a disminucions iguals o superiors

al 65%: 602 euros.
b) Per a disminucions entre el 33% i el

64%: 361 euros.

—2 Modalitat: ajut per ascendents depen-
dents

Objecte: ajut econòmic de pagament únic,
amb la finalitat de compensar part de les
despeses derivades, durant l’any 2006, del
manteniment del pare o de la mare de la
persona sol·licitant, i del pare o de la mare
del cònjuge o de la parella de fet, amb un
nivell de dependència per a les activitats de
la vida diària que impedeixi la vida autòno-
ma, i sempre que aquests estiguin a càrrec
de la persona sol·licitant.

Requisits específics i forma d’acreditació:
la persona beneficiaria per a la qual es
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demana l’ajut haurà de reunir els requisits
següents:

Tenir un nivell de dependència per a les
activitats de la vida diària (alimentar-se,
vestir-se, atendre la higiene personal, alli-
tar-se, desplaçar-se dins de la llar) que im-
pedeixi la vida autònoma.

No tenir ingressos anuals iguals o supe-
riors a 14.364 euros.

La persona sol·licitant haurà d’aportar:
a) Informe del metge de capçalera on es

faci constar que la persona beneficiària pre-
senta un nivell de dependència per a les
activitats de la vida diària que impedeix la
seva vida autònoma.

b) Fotocòpia del llibre de família de la per-
sona beneficiària per a la qual es demana
l’ajut. Resta exempt de presentar aquest
document el personal funcionari docent no
universitari que en la darrera convocatòria
se li hagi concedit aquest mateix ajut per al
mateix ascendent.

c) En el cas que la persona beneficiaria
sigui el pare o la mare del cònjuge: fotocò-
pia del llibre de família de la persona sol·li-
citant. Resta exempt de presentar aquest
document el personal funcionari docent no
universitari que en la darrera convocatòria
se li hagi concedit aquest mateix ajut per al
mateix ascendent.

d) En el cas de parelles de fet d’unió es-
table heterosexual: fotocòpia de l’acredita-
ció de la unió estable formalitzada en es-
criptura pública o acta de notorietat de la
convivència i del transcurs de dos anys.

e) En el cas de parelles de fet d’unió es-
table homosexual: fotocòpia de l’acredita-
ció de la unió estable formalitzada en es-
criptura pública.

Resta exempt de presentar aquest docu-
ment el personal funcionari docent no uni-
versitari que en la darrera convocatòria se li
hagi concedit aquest mateix ajut per al
mateix ascendent.

f) Declaració jurada de la persona sol·li-
citant conforme la persona beneficiària està
a càrrec seu.

g) Justificació mitjançant la documenta-
ció pertinent dels ingressos i/o altres per-
cepcions rebudes per la persona beneficià-
ria (pensions i prestacions econòmiques ja
siguin de caràcter públic o privat).

Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 350
euros.

Forma d’adjudicació: un cop comptabi-
litzades les sol·licituds admeses es proce-
dirà al repartiment de la totalitat del crèdit
de manera que l’ajut sigui homogeni per a
totes les sol·licituds concedides.

—3 Modalitat: ajut per tractament odon-
tològic

Objecte i imports màxims: ajut amb la fi-
nalitat de restablir la salut, compensa en part
les despeses originades per tractaments
odontològics, durant l’any 2006, no cober-
tes o cobertes parcialment pel sistema de
la Seguretat Social, de l’ICASS o algun altre
organisme o sistema mutualista de caràc-
ter públic, per atendre a la persona sol·li-
citant mateixa o als seus fills o filles. Les
prestacions objecte d’ajut són les següents:

Dentadura completa.
Dentadura superior o inferior.
Implants osteointegrats.
Tractaments de gingivitis.

Peces soltes.
Empastaments.
Endodòncies.
Requisits específics i forma d’acreditació:

per tal de concórrer per aquesta modalitat,
cal que l’import global de la despesa efec-
tuada no coberta sigui superior o igual a 300
euros, descomptades les prestacions pre-
vistes per MUFACE.

La persona sol·licitant haurà d’aportar:
a) Factura i/o rebut desglossat de la des-

pesa efectuada on figuri el número de col·le-
giat o col·legiada, el NIF/CIF, la data, el nom
de la persona sol·licitant, el tractament re-
but, el conforme s’ha pagat i la signatura.

b) Per als beneficiaris de MUFACE en el
cas que s’hagi sol·licitat l’ajut a MUFACE i
hagi estat concedit, es presentarà la diligèn-
cia que acrediti l’ajut rebut. No serà motiu
d’exclusió la no-acreditació d’aquest ajut;
en aquest cas es descomptarà de l’import
total de la factura les corresponents presta-
cions previstes per MUFACE.

c) Fotocòpia completa del llibre de famí-
lia, o la decisió administrativa o judicial
d’acolliment o tutela, o certificat de l’Insti-
tut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, si
escau. Resta exempt de presentar aquest
document el personal funcionari docent no
universitari que en la darrera convocatòria
se li hagi concedit aquest mateix ajut pel
mateix fill o filla.

d) En el cas de fills o filles majors d’edat
cal presentar una declaració jurada de la
persona sol·licitant conforme conviuen i
estan a càrrec seu.

Import: s’adjudicarà un percentatge de
fins al 20% de la despesa neta efectuada,
amb un ajut màxim de 902 euros.

—4 Modalitat: ajut per ortodòncia
Objecte: ajut amb la finalitat de restablir

la salut, compensa en part les despeses ori-
ginades per tractaments d’ortodòncia, du-
rant l’any 2006, per atenció a la persona
sol·licitant mateixa o als seus fills o filles.

Requisits específics i forma d’acreditació:
cal acreditar que la despesa ocasionada pel
tractament d’ortodòncia ha estat superior
o igual a 300 euros.

La persona sol·licitant haurà d’aportar:
a) Factura i/o rebut desglossat de la des-

pesa efectuada on figuri el número de col·le-
giat o col·legiada, el NIF/CIF, la data, el nom
de la persona sol·licitant, el tractament re-
but, el conforme s’ha pagat i la signatura.

b) Fotocòpia completa del llibre de famí-
lia, o la decisió administrativa o judicial
d’acolliment o tutela, o un certificat de l’Ins-
titut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, si
escau. Resta exempt de presentar aquest
document el personal funcionari docent no
universitari que en la darrera convocatòria
se li hagi concedit aquest mateix ajut per al
mateix fill o filla.

c) En el cas de fills o filles majors d’edat
cal presentar la declaració jurada de la per-
sona sol·licitant conforme conviuen i estan
a càrrec seu.

Import: s’adjudicarà un percentatge de
fins al 20% de la despesa neta efectuada,
amb un ajut màxim de 902 euros.

—5 Modalitat: ajut per pròtesis
Objecte i imports màxims: ajut amb la fi-

nalitat de restablir la salut, compensa en part

les despeses originades per pròtesis ocu-
lars, auditives, capil·lars i ortopèdia, durant
l’any 2006, no cobertes o cobertes parcial-
ment pel sistema de la Seguretat Social, de
l’ICASS o algun altre organisme o sistema
mutualista de caràcter públic, per atenció a
la persona sol·licitant mateixa o als seus fills
o filles. Les prestacions objecte d’ajut són
les següents:

1. Pròtesis oculars:
Ulleres completes i lents de contacte.
Ulleres bifocals, multifocals i progressives.
Renovació de vidres.
Ulleres telelupa.
Renovació de vidres telelupa.
Prismes.
Intraoculars.
2. Pròtesis auditives:
Audífons.
3. Pròtesis capil·lars.
4. Ortopèdia:
Sabates correctores seriades.
Plantilles.
Requisits específics i forma d’acreditació:

per tal de concórrer per aquesta modalitat
cal que l’import global de la despesa efec-
tuada no coberta sigui superior o igual a 180
euros, descomptades les prestacions pre-
vistes per MUFACE.

La persona sol·licitant haurà d’aportar:
a) Factura i/o rebut desglossat de la des-

pesa on figuri el NIF/CIF, la data, el nom de
la persona sol·licitant, el conforme s’ha
pagat i la signatura.

b) En el cas de les pròtesis capil·lars,
caldrà aportar l’informe mèdic corresponent.

c) Per als beneficiaris de MUFACE en el
cas que s’hagi sol·licitat l’ajut a MUFACE i
hagi estat concedit es presentarà la diligèn-
cia que acrediti l’ajut rebut. No serà motiu
d’exclusió la no-acreditació d’aquest ajut;
en aquest cas es descomptarà de l’import
total de la factura les corresponents presta-
cions previstes per MUFACE.

d) Fotocòpia completa del llibre de famí-
lia, o la decisió administrativa o judicial
d’acolliment o tutela, o certificat de l’Insti-
tut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, si
escau. Resta exempt de presentar aquest
document el personal funcionari docent no
universitari que en la darrera convocatòria
se li hagi concedit aquest mateix ajut pel
mateix fill o filla.

En el cas de fills o filles majors d’edat cal
presentar una declaració jurada de la per-
sona sol·licitant conforme conviuen i estan
a càrrec seu.

Import: s’adjudicarà un percentatge de
fins al 20% de la despesa neta, amb un ajut
màxim de 902 euros.

—6 Modalitat: ajut per reducció de diòp-
tries amb làser

Objecte: ajut amb la finalitat de restablir
la salut, compensa en part, amb una pres-
tació econòmica de pagament únic, les
despeses originades per la intervenció de
reducció de diòptries amb làser de la per-
sona sol·licitant, durant l’any 2006.

Requisits específics i forma d’acreditació:
per tal de concórrer per aquesta modalitat
cal acreditar que la despesa ocasionada per
la intervenció de reducció de diòptries ha
estat superior o igual a 1.202 euros.

La persona sol·licitant haurà d’aportar:
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a) Informe mèdic.
b) Factura i/o rebut de la despesa on consti

el número de col·legiat o col·legiada, el NIF/
CIF, la data, el nom de la persona sol·licitant,
el conforme s’ha pagat i la signatura.

Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 271
euros.

Forma d’adjudicació: un cop comptabi-
litzades les sol·licituds admeses es proce-
dirà al repartiment de la totalitat del crèdit
de manera que l’ajut sigui homogeni per a
totes les sol·licituds concedides.

—7 Modalitat: ajut per tractament de fo-
niatria

Objecte: ajut amb la finalitat de restablir
la salut, compensa part de la despesa oca-
sionada pels tractaments de foniatria seguits
per la persona sol·licitant, durant l’any 2006.

Requisits específics i forma d’acreditació:
cal acreditar que la despesa ocasionada pel
tractament de foniatria ha estat superior o
igual a 180 euros.

La persona sol·licitant haurà d’aportar:
Factura i/o rebut desglossat de la despe-

sa efectuada on figuri el número de col·legiat
o col·legiada, el NIF/CIF, la data, el nom de
la persona sol·licitant, el conforme s’ha
pagat i la signatura.

Import: s’adjudicarà un percentatge de
fins al 20% de la despesa efectuada, amb
un ajut màxim de 902 euros.

—8 Modalitat: ajut per tractament de psi-
coteràpia i de conducta alimentària anòmala

Objecte: ajut amb la finalitat de restablir
la salut, compensa part de les despeses ori-
ginades per tractaments de psicoteràpia i
de conducta alimentària anòmala (anorèxia
nerviosa i bulímia nerviosa) seguits per la
persona sol·licitant o pels seus fills o filles,
durant l’any 2006.

Requisits específics i forma d’acreditació:
cal acreditar que l’import global de la des-
pesa ha estat superior o igual a 300 euros.

La persona sol·licitant haurà d’aportar:
a) Factura i/o rebut desglossat de la des-

pesa efectuada on figuri el número de col·le-
giat o col·legiada, el NIF/CIF, la data, el nom
de la persona sol·licitant, el conforme s’ha
pagat i la signatura.

b) Fotocòpia completa del llibre de famí-
lia, o de la decisió administrativa o judicial
d’acolliment o tutela, o certificat de l’Insti-
tut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, si
escau. Resta exempt de presentar aquest
document el personal funcionari docent no
universitari que en la darrera convocatòria
se li hagi concedit aquest mateix ajut per al
mateix fill o filla.

c) En el cas de fills o filles majors d’edat
cal presentar una declaració jurada de la
persona sol·licitant conforme els fills o filles
conviuen i estan a càrrec seu.

Import: s’adjudicarà un percentatge de
fins al 20% de la despesa efectuada, amb
un ajut màxim de 902 euros.

Excepcionalment, quan la persona sol·li-
citant així ho expressi en la seva sol·licitud,
es podrà incloure aquest ajut dins de la
modalitat d’ajut excepcional. En aquest cas
la sol·licitud tindrà el mateix tractament que
la modalitat ordinària.

—9 Modalitat: ajut per tractament de per-
sones afectades de malaltia celíaca

Objecte: ajut amb la finalitat de restablir
la salut, compensa, amb una prestació eco-
nòmica de pagament únic, part de les des-
peses originades, durant l’any 2006, per la
compra d’aliments especials per atenció a
la persona sol·licitant mateixa o per als seus
fills o filles, com a conseqüència d’estar
afectats per la malaltia celíaca.

Requisits específics i forma d’acreditació.
La persona sol·licitant haurà d’aportar:

a) Certificat mèdic que acrediti que la per-
sona beneficiaria de l’ajut presenta la ma-
laltia celíaca. Resta exempt de presentar
aquest document el personal funcionari
docent no universitari que en la darrera
convocatòria se li hagi concedit aquest
mateix ajut per a la persona sol·licitant
mateixa, per al mateix fill o filla.

b) Fotocòpia completa del llibre de famí-
lia, o la decisió administrativa o judicial
d’acolliment o tutela, o certificat de l’Insti-
tut de l’Acolliment i de l’Adopció, si escau.
Resta exempt de presentar aquest docu-
ment el personal funcionari docent no uni-
versitari que en la darrera convocatòria se li
hagi concedit aquest mateix ajut per al
mateix fill o filla.

c) En el cas de fills o filles majors d’edat
cal presentar una declaració jurada de la
persona sol·licitant conforme conviuen i
estan a càrrec seu.

Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 250
euros.

—10 Modalitat: ajut per tractament de fer-
tilitat

Objecte: prestació econòmica amb la fi-
nalitat de compensar en part les despeses
del tractament de fertilitat seguit per la per-
sona sol·licitant, el cònjuge o la parella de
fet, durant l’any 2006.

Requisits específics i forma d’acreditació:
cal acreditar que la despesa ocasionada pel
tractament de fertilitat ha estat superior o
igual a 601 euros.

La persona sol·licitant haurà d’aportar:
a) Fotocòpia del llibre de família, si es-

cau. Resta exempt de presentar aquest
document el personal funcionari docent no
universitari que en la darrera convocatòria
se li hagi concedit aquest mateix ajut per al
mateix cònjuge.

En el cas de les parelles de fet d’unió es-
table heterosexual: fotocòpia de l’acredita-
ció de la unió estable formalitzada en es-
criptura pública o acta de notorietat de la
convivència i del transcurs de dos anys.
Resta exempt de presentar aquest docu-
ment el personal funcionari docent no uni-
versitari que en la darrera convocatòria se li
hagi concedit aquest mateix ajut per a la
mateixa parella de fet.

b) La factura i/o rebut desglossat de la
despesa efectuada on figuri el número de
col·legiat o col·legiada, el NIF/CIF, la data,
el nom de la persona que ha rebut el trac-
tament, el conforme s’ha pagat i la signatu-
ra.

Import: s’adjudicarà un percentatge de
fins al 20% de la despesa ocasionada, amb
un ajut màxim de 902 euros.

Excepcionalment, quan la persona sol·li-
citant així ho expressi en la seva sol·licitud,
es podrà incloure aquest ajut dins de la
modalitat de ajut excepcional. En aquest cas

la sol·licitud tindrà el mateix tractament que
la modalitat ordinària.

—11 Modalitat: ajut per tràmits d’adopció
Objecte: prestació econòmica que es pa-

garà per una sola vegada pel mateix fet
causant, amb la finalitat de compensar en
part les despeses inicials dels tràmits
d’adopció, durant l’any 2006.

Requisits específics i forma d’acreditació:
la persona sol·licitant haurà d’aportar la fo-
tocòpia del document que acrediti el paga-
ment de l’informe de valoració psicosocial
per a l’adopció emès durant l’any 2006.

Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 211
euros.

Forma d’adjudicació: un cop comptabi-
litzades les sol·licituds admeses es proce-
dirà al repartiment de la totalitat del crèdit
de manera que l’ajut sigui homogeni per
totes les sol·licituds concedides.

Excepcionalment, quan la persona sol·li-
citant així ho expressi en la seva sol·licitud,
es podrà incloure aquest ajut dins de la
modalitat d’ajut excepcional. En aquest cas
la sol·licitud tindrà el mateix tractament que
la modalitat ordinària.

—12 Modalitat: ajut per natalicis i adopci-
ons

Objecte: prestació econòmica de quan-
tia fixa que es pagarà en ocasió del naixe-
ment o adopció d’un fill o filla durant l’any
2006.

Requisits específics i forma d’acreditació:
La persona sol·licitant haurà d’aportar:
Fotocòpia completa del llibre de família.
Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 241

euros per fill/filla.
Forma d’adjudicació: un cop comptabi-

litzades les sol·licituds admeses, es proce-
dirà al repartiment de la totalitat del crèdit,
de manera que l’ajut sigui homogeni per a
totes les sol·licituds concedides.

—13 Modalitat: ajut per llar d’infants
Objecte: compensar en part les despe-

ses ocasionades, durant l’any 2006, per
l’assistència de fills o filles de la persona
sol·licitant, majors de quatre mesos, esco-
laritzats en el primer cicle d’educació infan-
til (cicle llars d’infants 0, 1 i 2 anys), en llars
d’infants públiques o privades, amb exclu-
sió del mes d’agost.

Requisits específics i forma d’acreditació:
La persona sol·licitant haurà d’aportar:
a) Rebuts normalitzats o certificat del

centre que acreditin la raó social, el NIF, el
nivell d’escolarització, els mesos d’escola-
rització i la quantitat abonada.

b) Fotocòpia completa del llibre de famí-
lia, o la decisió administrativa o judicial
d’acolliment o tutela, o certificat del Institut
Català de l’Acolliment i de l’Adopció, si
escau. Resta exempt de presentar aquest
document el personal funcionari docent no
universitari que en la darrera convocatòria
se li hagi concedit aquest mateix ajut per al
mateix fill o filla.

Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 40
euros per mes.

Forma d’adjudicació: un cop comptabi-
litzades les sol·licituds admeses es proce-
dirà al repartiment de la totalitat del crèdit
de manera que l’ajut mensual sigui homo-
geni.
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—14 Modalitat: ajut per colònies d’esplai
Objecte: prestació econòmica de paga-

ment únic, amb la finalitat de compensar en
part les despeses tingudes per la persona
sol·licitant a causa de l’assistència dels seus
fills o filles a colònies, casals d’estiu o es-
plais, de cinc dies de durada o més, que es
duguin a terme des del 22 de juny a l’11 de
setembre, ambdós inclosos. Resten exclo-
ses les activitats realitzades a l’estranger.

Requisits específics i forma d’acreditació:
es limita l’ajut als nens i nenes d’edats com-
preses entre els tres i els disset anys com-
plerts durant l’any 2006.

La persona sol·licitant haurà d’aportar:
a) Fotocòpia completa del llibre de famí-

lia o la decisió administrativa o judicial d’aco-
lliment o tutela, o certificat de l’Institut Ca-
talà de l’Acolliment i de l’Adopció, si escau.
Resta exempt de presentar aquest docu-
ment el personal funcionari docent no uni-
versitari que en la darrera convocatòria se li
hagi concedit aquest mateix ajut per al
mateix fill o filla.

b) Factura i/o rebut de la despesa efec-
tuada on figuri el nom de l’entitat organitza-
dora i el NIF, l’import de la despesa, la
durada de les colònies, casal d’estiu o es-
plai, el nom de la persona sol·licitant, el
conforme s’ha pagat i la signatura.

Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 49
euros per fill/filla.

Forma d’adjudicació: un cop comptabi-
litzades les sol·licituds admeses, es proce-
dirà al repartiment del crèdit de manera que
l’ajut sigui homogeni per a totes les sol·li-
cituds concedides.

—15 Modalitat: ajut per estudis universi-
taris de fills i filles

Objecte: ajut econòmic de pagament únic,
amb la finalitat de compensar en part les
despeses de matrícula per cursar estudis
universitaris oficials dels fills o filles majors
de 18 anys. També queden compresos els
estudis universitaris de títol propi de les
universitats fins al segon cicle, així com els
estudis oficials de música de grau superior
del pla de 1966, els del pla nou de grau su-
perior, els estudis oficials d’art dramàtic i els
estudis de conservació i restauració de béns
culturals, i els estudis universitaris a l’estran-
ger per a alumnes superdotats.

Queden exclosos els ensenyaments de
postgrau, els ensenyaments d’extensió uni-
versitària i tots els estudis no reglats con-
duents a una titulació no oficial (màsters, di-
ploma de relacions públiques).

Requisits específics i forma d’acreditació:
Estar matriculat o matriculada per al curs

acadèmic 2006-2007, amb una despesa su-
perior a 300 euros. En el cas de família
nombrosa la despesa haurà de ser superior
a 180 euros.

La persona sol·licitant haurà d’aportar:
a) Fotocòpia de la matrícula del curs aca-

dèmic 2006-2007 i del resguard que n’acre-
diti el pagament. En el cas que s’hagi ob-
tingut per Internet aquesta documentació
haurà d’estar degudament segellada per les
entitats que l’han emès (universitat i entitat
bancària).

b) Fotocòpia completa del llibre de famí-
lia. Resta exempt de presentar aquest do-
cument el personal funcionari docent no

universitari que en la darrera convocatòria
se li hagi concedit aquest mateix ajut per al
mateix fill o filla.

c) Declaració jurada de la persona sol·li-
citant conforme els fills i filles conviuen i
estan a càrrec seu.

d) En el cas d’estudis universitaris realit-
zats a l’estranger per alumnes superdotats,
s’haurà d’aportar la documentació que acre-
diti la seva condició de superdotat. Resta
exempt de presentar aquest document el
personal funcionari docent no universitari
que en la darrera convocatòria se li hagi
concedit aquest mateix ajut pel mateix fill o
filla.

Import: s’adjudicarà un import màxim de
241 euros per fill o filla.

Forma d’adjudicació: un cop comptabi-
litzades les sol·licituds admeses, es proce-
dirà al repartiment de la totalitat del crèdit,
de manera que l’ajut sigui homogeni per a
totes les sol·licituds concedides.

—16 Modalitat: ajut per defunció
Objecte: prestació econòmica d’import

únic en ocasió del sepeli per la defunció, en
l’any 2006, del professor o professora a què
es refereix la base 6.1.a).

Requisits específics i forma d’acreditació:
els especificats en la base general 9.3.

L’import d’aquest ajut serà de 1.805 eu-
ros.

—17 Modalitat: ajut per sepeli
Objecte: prestació econòmica d’import

únic en ocasió del sepeli, en l’any 2006, del
cònjuge o parella de fet, fills o filles, sempre
que aquests convisquessin i estiguessin a
càrrec de la persona sol·licitant.

Aquesta prestació és incompatible amb
l’ajut per defunció.

Requisits específics i forma d’acreditació:
La persona sol·licitant haurà d’aportar:
a) Certificat de defunció.
b) En el cas de fills, filles o cònjuge: fo-

tocòpia completa del llibre de família o la
decisió administrativa o judicial d’acolliment
o tutela, o certificat de l’Institut Català de
l’Acolliment i de l’Adopció.

c) En el cas de fills o filles majors d’edat
cal presentar la declaració jurada de la per-
sona sol·licitant conforme convivien i esta-
ven a càrrec seu.

d) En el cas de les parelles de fet d’unió
estable heterosexual: fotocòpia de l’acredi-
tació de la unió estable formalitzada en
escriptura pública o acta de notorietat de la
convivència i del transcurs de dos anys.

e) En el cas de parelles de fet d’unió es-
table homosexual: fotocòpia de l’acredita-
ció de la unió estable formalitzada en es-
criptura pública.

L’import d’aquest ajut serà de 455 euros.

—18 Modalitat: ajut excepcional
Objecte: ajut econòmic que es pagarà una

sola vegada pel mateix fet causant, amb la
finalitat de compensar en part les despeses
imprevistes de caire excepcional i inevita-
ble, i/o atendre situacions esdevingudes al
personal a què es refereix la base general
6.1.a), durant l’any 2006, per raó de circum-
stàncies especials la repercussió econòmi-
ca de les quals és extremadament costosa
d’afrontar.

Requisits específics. No serà d’aplicació
per:

a) Despeses inferiors a 3.000 euros ni per
a les contingències previstes en aquesta
convocatòria.

b) Quan la situació objecte de l’ajuda es-
tigui prevista en altre tipus d’ajuda, i tingui
altres vies d’indemnització (qualsevol siste-
ma mutual, assistencial o de prevenció de
riscos).

En cap cas no tindran la consideració
d’excepcionalitat:

a) L’adquisició d’habitatge o vehicles d’ús
normal.

b) Els pagaments periòdics correspo-
nents a amortitzacions de crèdits hipoteca-
ris o personals.

c) Les despeses derivades de circums-
tàncies personals o familiars que per ser
habituals s’han de tenir en compte en la
planificació de l’economia familiar (despe-
ses domèstiques per la compra de mobles,
reparacions de conservació i millores de
l’habitatge).

d) Els estudis dels interessats o les des-
peses derivades dels estudis dels seus fills
(transports, residències universitàries, men-
jadors escolars, activitats extraescolars,
etc.).

e) Les despeses derivades de celebraci-
ons: casament, bateig, etc.

f) Altres situacions que puguin ser assu-
mides pel treballador i la seva família.

La persona sol·licitant haurà d’aportar:
Documentació acreditativa de l’eventua-

litat al·legada així com de la despesa efec-
tuada.

Quan la sol·licitud es fonamenti en situ-
acions de dificultat econòmica caldrà apor-
tar la còpia completa de les declaracions
de l’IRPF dels membres de la unitat fami-
liar.

Documentació que acrediti els ajuts re-
buts o, si escau, la denegació de la sol·li-
citud de prestació de MUFACE o altra enti-
tat asseguradora.

Fotocòpia del llibre de família, si escau.
En el cas de les parelles de fet d’unió es-

table heterosexual: fotocòpia de l’acredita-
ció de la unió estable formalitzada en es-
criptura pública o acta de notorietat de la
convivència i del transcurs de dos anys.

En el cas de parelles de fet d’unió esta-
ble homosexual: fotocòpia de l’acreditació
de la unió estable formalitzada en escriptu-
ra pública.

Forma d’adjudicació: la CASD estudiarà
les sol·licituds valorant, entre d’altres qües-
tions, l’excepcionalitat i imprevisibilitat del
fet causant, la despesa que ha comportat,
la renda familiar i les subvencions o indem-
nitzacions que s’haguessin atorgat pel
mateix concepte. La CASD determinarà l’ad-
missió de les sol·licituds i fixarà, si escau,
l’import de l’ajut a rebre.

Excepcionalment, quan la persona sol·li-
citant així ho expressi en la seva sol·licitud,
es podran incloure dins d’aquesta modali-
tat els ajuts sol·licitats per despeses de trac-
tament de psicoteràpia i conducta alimen-
tària anòmala, tractament de ferti l itat i
tràmits d’adopció. En aquest cas la sol·li-
citud tindrà els mateixos requisits especí-
fics, forma d’acreditació i forma d’adjudica-
ció que la prevista per a l’ajut ordinari.

(07.036.134)
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