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ORDRE EDU/117/2007, de 25 d’abril, per 
la qual s’estableix el calendari escolar del 
curs 2007-2008 per als centres educatius no 
universitaris.

Atesa la necessitat de regular el calendari 
escolar que ha de regir per al curs 2007-2008, 
d’acord amb el dictamen del Consell Escolar de 
Catalunya, i realitzat el tràmit previ de consulta i 
participació amb els representants del personal 
al servei de les administracions públiques,

Ordeno:

Article 1. Àmbit d’aplicació
Aquesta Ordre serà d’aplicació a tots els 

centres educatius no universitaris de Catalunya, 
públics i privats, llevat d’aquells que per la 
seva singularitat tinguin un calendari específic 
autoritzat.

Article 2. Activitats del professorat
2.1 El professorat dels centres educatius 

públics i privats no universitaris iniciarà en el 
seu centre les activitats d’organització del curs 
i també les tasques específiques de programa-
ció, avaluació i recuperació el dia 3 de setembre 
de 2007. Les activitats del professorat progra-
mades al centre no acabaran abans del dia 30 
de juny de 2008. Pel que fa al professorat de 
l’ensenyament privat, aquesta prescripció de 
caràcter general s’haurà d’aplicar respectant 
el que disposin el conveni col·lectiu del sector 
i la normativa laboral vigent.

2.2 Des del dia 3 de setembre el professo-
rat dels centres i aules de formació de persones 
adultes, realitzarà les activitats d’informació, 
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d’acolliment i orientació, matriculació, d’entre-
vistes personals i, si escau, avaluacions inicials 
que permetin fer acreditacions i elaborar els 
itineraris formatius, i si cal, adaptar l’organit-
zació i programació general del curs. Un cop 
acabades les activitats docents del mes de 
juny, es realitzaran les activitats d’avaluació 
final, revisió del curs, elaboració de la memòria i 
organització i programació de l’oferta formativa 
per al curs vinent, i les activitats d’informació, 
d’acolliment i orientació, d’entrevistes perso-
nals i, si escau, avaluacions inicials per a la 
inscripció de nou alumnat.

2.3 Les prescripcions laborals de caràcter 
general que estableix aquesta Ordre s’ajusta-
ran, per als docents dels centres de formació 
d’adults municipals i privats autoritzats, al que 
disposen el conveni col·lectiu específic del 
sector i la normativa laboral vigent.

Article 3. Calendari
Els centres educatius públics i privats de 

parvulari, d’educació primària, d’educació espe-
cial, d’ensenyaments secundaris, professionals 
i de règim especial començaran les classes el 
dia 12 de setembre de 2007, a excepció dels 
cicles formatius de grau superior i dels centres 
i aules de formació de persones adultes que 
les començaran el dia 19 de setembre, i tots 
les acabaran el dia 19 de juny de 2008. Els 
centres i cicles formatius de formació profes-
sional específica autoritzats per l’aplicació del 
Decret 240/2005, de 8 de novembre, pel qual 
s’estableixen diverses mesures flexibilitzadores 
de l’oferta dels ensenyaments de formació pro-
fessional específica, ajustaran les dates d’inici i 
d’acabament de les classes al que s’estableix 
en les corresponents autoritzacions.

Els directors i les directores dels serveis territo-
rials, per circumstàncies concretes d’organització 
d’un centre, podran autoritzar l’endarreriment de 
la data de començament del centre, o d’alguna 
etapa o règim en particular. En tot cas, es vetllarà 
perquè, a excepció de causes de força major, 
l’inici del curs d’aquests ensenyaments no superi 
la data límit del 19 de setembre.

Així mateix els directors i les directores dels 
serveis territorials podran autoritzar calendaris 
específics per als ensenyaments de règim 
especial d’esports.

La preparació del curs i l’aprovació d’horaris 
s’hauran d’haver efectuat en els dies anteriors 
a la data d’inici de curs.

Els centres podran programar un inici de 
curs per a l’alumnat que inicia el parvulari 
diferent del previst amb caràcter general amb 
l’autorització prèvia del director o de la directora 
dels serveis territorials segons el procediment 
previst a l’article 4.5 d’aquesta Ordre.

Les activitats d’avaluació dels alumnes i 
de les alumnes del segon curs del batxillerat 
i de l’últim curs dels cicles formatius de grau 
mitjà de formació professional específica 
es programaran a cada centre segons les 
necessitats derivades de la seva inscripció al 
procediment d’accés als estudis universitaris 
i a les proves d’accés a cicles formatius de 
grau superior, respectivament. En tot cas els 
processos d’avaluació acabaran el 30 de maig 
pel segon curs de batxillerat i la programació 
de l’acabament del curs ha de ser supervisa-
da per la Inspecció d’Educació. Els centres 
oferiran activitats lectives d’aprofundiment i 
consolidació a tot l’alumnat fins al 19 de juny, 
i les orientarà d’acord amb les seves opcions 
posteriors.

Article 4. Horari a l’educació infantil i pri-
mària

4.1 Per a l’alumnat dels ensenyaments 
reglats de parvulari i d’educació primària, inclòs 
el d’educació especial, de tots els centres edu-
catius de Catalunya, públics i privats, l’horari 
escolar es desenvoluparà entre les 8.30 i les 
18 hores. En qualsevol cas es faran un total 
de 5 hores lectives, de les quals 3 o 3,5 seran 
al matí, i 1,5 o 2 a la tarda.

4.2 Si no s’autoritza una concreció dife-
rent, als centres públics i concertats de segon 
cicle d’educació infantil i primària, inclosos els 
d’educació especial, l’horari lectiu serà de 9 a 
12 hores i de 15 a 17 hores.

4.3 Per als alumnes d’educació primària, 
els centres públics de titularitat del Departa-
ment d’Educació afegiran a aquest horari una 
sisena hora d’ampliació de l’horari escolar per 
a desenvolupar, prioritàriament, habilitats que 
afavoreixen l’assoliment de les competències 
bàsiques, segons l’Acord de Govern aprovat 
en data 14 de març de 2006, i es respectarà 
el seu caràcter transversal i no restringit a una 
àrea curricular específica.

Durant el curs 2007-2008 aquesta mesura 
s’aplicarà als centres públics del Departament 
d’Educació de municipis capital de comarca i 
de municipis de més de 5.000 habitants.

Atenent circumstàncies tècniques o ne-
cessitats específiques, es podrà autoritzar 
l’ajornament de l’aplicació de la mesura al 
curs 2008-2009 quan en un determinat cen-
tre concorrin raons objectives que ho facin 
aconsellable. Així mateix els centres de nova 
creació, els quals tenen un nombre d’unitats 
d’educació primària inferior al 50% d’unitats 
totals del centre, poden sol·licitar l’ajornament 
de l’aplicació de la mesura.

Els centres hauran de sol·licitar l’autorització 
d’aquestes excepcions, no més tard del dia 
25 de maig de 2007, al director o directora 
dels serveis territorials corresponents. Aquesta 
sol·licitud requereix l’informe positiu de la 
Inspecció educativa i l’acord mínim de tres 
quartes parts dels membres assistents del 
consell escolar del centre.

Amb caràcter general es respectarà un mar-
ge mínim de dues hores i mitja de descans al 
migdia per a l’alumnat, que podrà reduir-se a 
dues hores sempre que es continuï assegurant 
el bon funcionament del menjador escolar i la 
coordinació del professorat. Els centres públics 
d’altres titularitats s’ajustaran al que estableixin 
els convenis signats entre el Departament 
d’Educació i la titularitat.

Tenint en compte la necessària col·laboració 
que ha d’existir entre l’administració local i el 
Departament d’Educació, els serveis territorials 
d’Educació, d’acord amb els ajuntaments, 
convocaran les direccions dels centres públics 
que implementin la sisena hora per consensuar 
l’horari més adient que convé que adoptin tots 
els centres públics del mateix municipi.

4.4 L’aprovació de l’horari escolar per part 
del consell escolar haurà de comptar amb el vot 
favorable d’un mínim de tres quartes parts dels 
membres assistents del consell escolar.

Cas que l’acord del consell escolar no as-
soleixi el vot favorable mínim de tres quartes 
parts dels membres assistents cal que, des 
dels serveis territorials, es facin les gestions 
necessàries per afavorir aquest acord. En 
cas que no s’assoleixi, la direcció del centre 
de segon cicle d’educació infantil i primària 
ho comunicarà al/a la director/a dels serveis 

territorials com a màxim el dia 25 de maig, 
per tal que pugui resoldre tenint en compte, 
sempre que sigui possible, l’acord majoritari 
dels centres del municipi o en últim terme 
afegir la sisena hora a l’horari lectiu establert 
a l’article 4.2, prioritàriament de 9 a 13 hores 
i de 15 a 17 hores.

4.5 La concreció d’un horari diferent dels 
establerts amb caràcter general ha de comptar 
amb l’acord del consell escolar del centre 
i l’autorització, a petició de la direcció del 
centre, dels corresponents serveis territorials 
del Departament d’Educació. La importància 
de les decisions sobre l’horari comporta que 
en el si dels consells escolars s’hagi d’assolir 
el consens. En tot cas, si això no és possible, 
només podran plantejar-se als serveis territori-
als les propostes que comptin amb l’aprovació 
mínima de les tres quartes parts dels membres 
assistents del consell.

La direcció del centre públic o la titularitat del 
centre concertat adreçarà als serveis territorials 
la sol·licitud raonada d’autorització de l’horari, 
juntament amb una certificació de l’acord del 
consell escolar. La sol·licitud s’ha de presentar 
als serveis territorials al més tard el 25 de maig. 
Els serveis territorials resoldran les sol·licituds 
dels centres com a màxim el dia 1 de juny. Per 
a l’autorització de l’horari del centre, els serveis 
territorials tindran en compte la situació global 
dels centres de la zona, els acords manifestats 
pels Ajuntaments i, quan escaigui, la seva cohe-
rència per a una òptima prestació dels serveis 
escolars de transport i menjador.

No caldrà que els centres que mantinguin el 
mateix horari que fou degudament autoritzat 
pels serveis territorials el curs anterior sol·licitin 
nova autorització; serà suficient la comunicació 
als serveis territorials de la ratificació de l’acord 
del consell escolar del centre de la proposta 
d’horari, acompanyada de la certificació cor-
responent d’aquest acord.

Contra la resolució del director o de la directora 
dels serveis territorials els titulars dels centres 
educatius privats podran interposar un recurs 
d’alçada en el termini d’un mes davant la directora 
general d’Atenció a la Comunitat Educativa.

4.6 Els serveis territorials poden autoritzar 
la realització de jornada intensiva de quatre 
hores de classe en horari matinal el dia 21 de 
desembre de 2007 i els dies que els centres 
sol·licitin, a partir del 2 de juny de 2008, sempre 
que es mantingui l’horari total de dedicació 
del professorat i, en el seu cas, es compensi 
la diferència d’hores d’atenció a l’alumnat al 
llarg del curs escolar.

Els centres que desitgin acollir-se a la jornada 
intensiva de classe en horari matinal hauran 
de formular la petició als serveis territorials 
d’acord amb els terminis i el procediment que 
estableixi l’article 4.5 d’aquesta disposició, i 
adjuntar-hi la distribució horària per a l’alumnat 
i el professorat del període d’horari matinal i 
dels períodes de compensació, si escau.

Els centres que ja tinguin autoritzada la 
jornada intensiva del 4 al 20 de juny de 2007, 
d’acord amb l’Ordre EDC/207/2006, de 24 
d’abril, per la qual s’estableix el calendari esco-
lar del curs 2006/2007, aplicaran la jornada de 
quatre hores de classe en horari matinal, que 
preveu l’apartat primer d’aquest article.

Article 5. Horari a l’educació secundària
Als centres d’ensenyament secundari les 

classes s’organitzaran en sessions de matí i 
tarda. En l’educació secundària obligatòria la 
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concreció de l’horari individual i la programació 
d’activitats generals de centre (reunions de 
professorat, esports, etc.) no podran compor-
tar més de dues tardes lliures setmanals per 
a cada alumne o alumna. El batxillerat podrà 
organitzar-se en jornada intensiva. La formació 
professional específica s’organitzarà en sessions 
de matí o tarda, per tal de facilitar la formació 
de l’alumnat en centres de treball i l’accés de 
les persones treballadores. Els ensenyaments de 
règim especial d’esports es podran organitzar 
en sessions de matí i tarda, en horari intensiu 
de matí o tarda, o en altres horaris que prèvi-
ament hagi autoritzat el director o la directora 
dels serveis territorials corresponents.

Article 6. Horari als centres i aules de formació 
de persones adultes

6.1 Les activitats docents/lectives als cen-
tres i aules de formació de persones adultes 
s’organitzaran en sessions de matí, tarda i ves-
pre de dilluns a divendres, ambdós inclosos.

6.2 L’activitat de cada grup, dins l’orga-
nització setmanal, s’ha de programar en la 
mateixa franja horària.

6.3 El consell de centre dels centres de 
formació de persones adultes, o el claustre de 
professorat en el cas de les aules, aprovarà 
l’horari i l’organització del centre a l’inici de 
curs i, si es produeixen modificacions, a l’inici 
de cada trimestre.

Article 7. Vacances i dies festius
7.1 Durant el curs escolar 2007-2008 

tindran la consideració de període de vacan-
ces escolars:

Nadal: del 22 de desembre de 2007 al 7 de 
gener de 2008, ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 15 de març al 24 de 
març de 2008, ambdós inclosos.

7.2 Així mateix, tindran la consideració 
de dies festius els que figuren com a tals a 
l’Ordre TRI/392/2006, de 20 de juliol (DOGC 
núm. 4690, de 3.8.2006) que són, a més dels 
dos de festa local i dels inclosos en períodes 
de vacances, els següents:

Per a l’any 2007:
12 d’octubre (Festa de la Hispanitat).
1 de novembre (Tots Sants).
6 de desembre (dia de la Constitució).
8 de desembre (la Immaculada).
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve).
Per a l’any 2008:
Els que determini la disposició corresponent 

del Departament de Treball.
7.3 En el marc d’aquest calendari escolar, 

cada centre docent podrà establir tres dies 
festius no consecutius de lliure disposició que 
s’hauran de preveure en la programació general 
del centre. Els consells escolars municipals, un 
cop fixats els calendaris de festivitats locals, 
nacionals i estatals, seleccionaran els dies que 
convindria que adoptessin tots els centres del 
mateix municipi.

Article 8. Transport
En el marc del que disposa aquesta Ordre, 

els horaris dels centres amb alumnat usuari de 
transport escolar s’establiran de manera que 
s’ajustin amb els del servei de transport.

Els centres educatius amb servei de trans-
port escolar comunicaran als serveis territorials 
la proposta de l’horari escolar per al curs se-
güent al més tard el dia 25 de maig, d’acord 
amb l’article 4.5 d’aquesta Ordre.

El director o la directora dels serveis ter-
ritorials determinarà, amb l’audiència prèvia 
dels consells comarcals, l’horari dels centres 
educatius amb alumnat usuari del servei de 
transport escolar, a fi de garantir l’ajustament 
dels horaris dels vehicles amb els dels centres, 
optimitzar el transport i aconseguir el nombre 
mínim de rutes, el nombre màxim d’ocupació 
de places per vehicle i la coincidència horària 
per poblacions de residència de l’alumnat de 
les diferents etapes educatives.

Article 9. Modificacions excepcionals
Qualsevol modificació excepcional del ca-

lendari escolar, com pot ser la motivada per 
la coincidència d’adversitats climàtiques amb 
espais docents provisionals i poc adequats a les 
adversitats esmentades, o de l’horari respecte al 
previst amb caràcter general en aquesta Ordre 
s’haurà de sol·licitar als serveis territorials.

Als centres públics i privats concertats 
aquesta sol·licitud s’haurà de fer d’acord amb 
el procediment establert a l’article 4.5.

Contra la resolució del director o de la directora 
dels serveis territorials, els titulars dels centres 
educatius privats podran interposar recurs d’al-
çada, en el termini d’un mes, davant directora 
general d’Atenció a la Comunitat Educativa.

Article 10. Aprovació i publicitat
El calendari previst en aquesta disposició 

amb totes les concrecions autoritzades, així 
com l’horari marc setmanal (amb distinció de 
les activitats reglades i les activitats extraes-
colars i complementàries) l’haurà d’aprovar el 
consell escolar abans de l’1 de juny de 2007, i 
comunicat per la direcció del centre públic o la 
titularitat del centre concertat al director o a la 
directora dels serveis territorials corresponents 
com a màxim el dia 8 de juny de 2007. En el 
mateix termini el calendari s’exposarà en el tau-
ler d’anuncis del centre on haurà de romandre 
exposat durant tot el curs escolar.

És responsabilitat de la direcció del centre 
públic o de la titularitat del centre privat el 
compliment d’aquesta Ordre i correspon a la 
Inspecció d’Educació la supervisió i el control 
de la seva aplicació.

Barcelona, 25 d’abril de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.113.111)

RESOLUCIÓ EDU/1285/2007, d’11 d’abril, 
per la qual s’autoritza el cessament d’acti-
vitats de la llar d’infants privada El Niu, de 
Mollerussa. 

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
al Departament d’Educació per la representant 
de la titular de la llar d’infants privada El Niu, 
de Mollerussa, en petició d’autorització de 
cessament d’activitats, es va instruir l’expedient 
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa d’aplicació, en concret, la Llei 
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 
3 de maig, d’educació, i el Decret 55/1994, 
de 8 de març, sobre el règim d’autorització 
dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de 
la llar d’infants privada El Niu, de Mollerussa, 
les dades bàsiques de la qual són:

Municipi: Mollerussa.
Denominació: El Niu.
Codi: 25007268.
Titular: Escola Bressol El Niu SCCL.
NIF del titular: F25449331.
El cessament d’activitats té efectes des de 

la fi del curs 2005-2006.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 
de centres docents.

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

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

Lleida, 11 d’abril de 2007

p.  d. (Resolució EDU/4208/2006, 
DOGC de 22.12.2006)

Antoni Llevot Lloret
Director dels Serveis Territorials
a Lleida

(07.089.034)

RESOLUCIÓ EDU/1318/2007, de 2 de 
maig, per la qual s’eleven a definitives les 
vacants provisionals corresponents al con-
curs de trasllats per proveir llocs de treball a 
la Inspecció d’Educació, als centres públics 
d’ensenyaments secundaris, a les escoles 
oficials d’idiomes, a les escoles d’art i supe-
riors de disseny i als centres de formació de 
persones adultes.

Mitjançant la Resolució EDU/3571/2006, 
de 26 d’octubre (DOGC núm. 4760, de 
14.11.2006), es va convocar el concurs de 
trasllats per proveir llocs de treball vacants a 
la Inspecció d’Educació, als centres públics 
d’ensenyaments secundaris, a les escoles 
oficials d’idiomes, a les escoles d’art i supe-
riors de disseny i als centres de formació de 
persones adultes.

Per la Resolució EDU/458/2007, de 20 de 
febrer (DOGC núm. 4829, de 26.2.2006), es 
va fer pública la relació de vacants provisionals 
a l’efecte de la convocatòria abans esmentada 
i es va obrir un termini de 10 dies hàbils per 
presentar reclamacions.

D’acord amb el que disposa la base 10 de 
l’annex 1 de la Resolució EDU/3571/2006, de 
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26 d’octubre, amb anterioritat a la resolució 
definitiva del concurs esmentat, escau que 
la Direcció General de Recursos del Sistema 
Educatiu faci pública la relació de les vacants 
definitives objecte de provisió.

Per això, vistes les reclamacions presentades 
durant el termini establert i d’acord amb el que 
es preveu a la base 10 de la convocatòria 
esmentada,

Resolc:

Elevar a definitives les vacants provisionals 
publicades per la Resolució EDU/458/2007, 
de 20 de febrer, que són objecte del concurs 
de trasllats per proveir llocs de treball a la 
Inspecció d’Educació, als centres públics 
d’ensenyaments secundaris, a les escoles 
oficials d’idiomes, a les escoles d’art i supe-
riors de disseny i als centres de formació de 
persones adultes, convocat per la Resolució 
EDU/3571/2006, de 26 d’octubre, amb les 
modificacions que es detallen als annexos 
d’aquesta Resolució.

A l’annex 1 es detallen les vacants que no 
apareixien a la Resolució de vacants provi-
sionals i que cal incloure en la Resolució de 
vacants definitives.

A l’annex 2 es detallen les vacants que 
constaven a la Resolució de vacants provisi-
onals i que no s’inclouen en la Resolució de 
vacants definitives.

A l’annex 3 es detallen les vacants en que 
es produeix una variació en relació amb el 
nombre de llocs publicat en la Resolució de 
vacants provisionals.

Amb la publicació d’aquesta Resolució es 
consideren contestades, a tots els efectes, les 
reclamacions presentades contra la Resolució 
EDU/458/2007, de 20 de febrer, per la qual 
es fan públiques les vacants provisionals cor-
responents al concurs de trasllats per proveir 
llocs de treball a la Inspecció d’Educació, als 
centres públics d’ensenyaments secundaris, 
a les escoles oficials d’idiomes, a les escoles 
d’art i superiors de disseny i a les escoles de 
formació de persones adultes.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós adminis-
tratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, 
en el termini de dos mesos a comptar des 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 director 
general de Recursos del Sistema Educatiu, 
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, segons 
el que disposen els articles 116 i 117 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de maig de 2007

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu

ANNEX 1

Vacants de cossos d’ensenyaments secun-
daris

C=codi de l’especialitat; V=nombre de vacants

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

C Nom de l’especialitat V

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I (CIUTAT)

Zona de desplaçament: 080197 Barcelona
Municipi: 080190000 Barcelona
Centres i especialitats:
08013172 IES Ausiàs March (1)
004 Llengua castellana i literatura ..........01
08044511 EOI Barcelona-Vall d’Hebron
008 Francès ...........................................01
08013275 IES Escola del Treball
124 Sistemes electrònics .......................01

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II 
(COMARQUES)

Zona de desplaçament: 080157 Badalona
Municipi: 080150000 Badalona
Centres i especialitats:
08044995 IES Barres i Ones (1)
019 Tecnologia .......................................01

Zona de desplaçament: 080967 Granollers
Municipi: 081810000 La Roca del Vallès
Centres i especialitats:
08053030 IES de la Roca del Vallès (2)
004 Llengua castellana i literatura ..........01

Zona de desplaçament: 081017 L’Hospitalet 
de Llobregat
Municipi: 081010000 L’Hospitalet de Llobregat
Centres i especialitats:
08033912 IES Mercè Rodoreda (1)
102 Anàlisi i química industrial ...............01

Zona de desplaçament: 081137 Manresa
Municipi: 081130000 Manresa
Centres i especialitats:
08020474 IES Lluís de Peguera (1)
051 Llengua catalana i literatura ............01

Zona de desplaçament: 081217 Mataró
Municipi: 081180000 El Masnou
Centres i especialitats:
08020838 IES Mediterrània (2)
011 Anglès .............................................01

Zona de desplaçament: 081247 Mollet del 
Vallès
Municipi: 081240000 Mollet del Vallès
Centres i especialitats:
08021594 IES de Mollet del Vallès (2)
124 Sistemes electrònics .......................01
Municipi: 081590000 Parets del Vallès
Centres i especialitats:
08044612 IES de Parets del Vallès (1)
011 Anglès .............................................01

Zona de desplaçament: 081637 Pineda de 
Mar
Municipi: 081630000 Pineda de Mar
Centres i especialitats:
08052992 IES Euclides (1)
007 Física i química ...............................01

Zona de desplaçament: 082027 Sant Celoni
Municipi: 080460000 Cardedeu
Centres i especialitats:
08054401 IES El Sui (1)
006 Matemàtiques .................................01

C Nom de l’especialitat V

Zona de desplaçament: 083077 Vilanova i 
la Geltrú
Municipi: 083070000 Vilanova i la Geltrú
Centres i especialitats:
08043693 IES Joaquim Mir (1)
011 Anglès .............................................01

SERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT-
ANOIA

Zona de desplaçament: 080737 Cornellà de 
Llobregat
Municipi: 082000000 Sant Boi de Llobregat
Centres i especialitats:
08033961 IES Rafael Casanova
009 Dibuix ..............................................01
Municipi: 082170000 Sant Joan Despí
Centres i especialitats:
08033973 IES Jaume Salvador i Pedrol
061 Economia ........................................01

Zona de desplaçament: 083017 Viladecans
Municipi: 081690000 El Prat de Llobregat
Centres i especialitats:
08043589 IES Salvador Dalí (1)
011 Anglès .............................................01
Municipi: 083010000 Viladecans
Centres i especialitats:
08034621 IES de Sales
006 Matemàtiques .................................01

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Zona de desplaçament: 170797 Girona
Municipi: 170790000 Girona
Centres i especialitats:
17004852 EOI de Girona (1)
003 Català .............................................01

Zona de desplaçament: 171147 Olot
Municipi: 171470000 Ripoll
Centres i especialitats:
17008833 EOI de Ripoll
011 Anglès .............................................01

Zona de desplaçament: 170087 Santa Coloma 
de Farners
Municipi: 170330000 Caldes de Malavella
Centres i especialitats:
17008651 SES de Caldes de Malavella
008 Biologia i geologia ...........................01
005 Geografia i història ..........................01
004 Llengua castellana i literatura ..........01

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Zona de desplaçament: 251207 Lleida
Municipi: 251200000 Lleida
Centres i especialitats:
25006771 IES Ronda (3)
008 Biologia i geologia ...........................01

Zona de desplaçament: 252177 Tàrrega
Municipi: 251100000 Guissona
Centres i especialitats:
25007505 IES de Guissona (2)
051 Llengua catalana i literatura ............01

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Zona de desplaçament: 430387 Cambrils
Municipi: 431710000 Vila-seca
Centres i especialitats:
43005972 IES Ramon Barbat i Miracle (1)
001 Filosofia ...........................................01

Zona de desplaçament: 431487 Tarragona
Municipi: 431480000 Tarragona
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C Nom de l’especialitat V
Centres i especialitats:
43008501 SES Sant Salvador (1)
009 Dibuix ..............................................01

Zona de desplaçament: 431637 El Vendrell
Municipi: 431630000 El Vendrell
Centres i especialitats:
43004803 IES Andreu Nin (1)
206 Instal·lacions electrotècniques .........01

SERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE 
L’EBRE

Zona de desplaçament: 431557 Tortosa
Municipi: 431040000 El Perelló
Centres i especialitats:
43007211 IES Blanca d’Anjou (2)
011 Anglès .............................................01
Municipi: 431550000 Tortosa
Centres i especialitats:
43004441 IES de l’Ebre (1)
219 Procediments de diagnòstic clínic
 i ortoprotètic ...................................01

ANNEX 2

Vacants de cossos d’ensenyaments secun-
daris

C=codi de l’especialitat; V=nombre de vacants

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

C Nom de l’especialitat V

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I (CIUTAT)

Zona de desplaçament: 080197 Barcelona
Municipi: 080190000 Barcelona
Centres i especialitats:
08045513 IES Flos i Calcat (1)
019 Tecnologia .......................................01
08013101 IES Joan d’Àustria (3)
011 Anglès .............................................01
019 Tecnologia .......................................01
08040138 IES La Sedeta (1)
007 Física i química ...............................01
08034564 IES Les Corts (3)
051 Llengua catalana i literatura ............01
08014401 IES Mare de Déu de la Mercè (1)
111 Organització i processos
 de manteniment de vehicles ...........01

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II 
(COMARQUES)

Zona de desplaçament: 080157 Badalona
Municipi: 080150000 Badalona
Centres i especialitats:
08044995 IES Barres i Ones (1)
011 Anglès .............................................01
009 Dibuix ..............................................01
018 Psicologia i pedagogia ....................01
08045604 IES Enric Borràs (1)
008 Biologia i geologia ...........................01
08046751 IES Ventura Gassol (2)
019 Tecnologia .......................................01
Municipi: 082450000 Santa Coloma de 
Gramenet
Centres i especialitats:
08053078 IES Numància (2)
017 Educació física ................................01

Zona de desplaçament: 080227 Berga
Municipi: 080160000 Bagà

C Nom de l’especialitat V
Centres i especialitats:
08052891 IES L’Alt Berguedà (1)
019 Tecnologia .......................................01
Municipi: 080920000 Gironella
Centres i especialitats:
08044971 IES Pere Fontdevila (1)
002 Grec ................................................01

Zona de desplaçament: 080967 Granollers
Municipi: 080960000 Granollers
Centres i especialitats:
08061221 CFA Vallès
815 Àmbit matemàtiques, ciències
 i tecnologia .....................................01

Zona de desplaçament: 081017 L’Hospitalet 
de Llobregat
Municipi: 081010000 L’Hospitalet de Llo-
bregat
Centres i especialitats:
08045070 IES Joan Miró (1)
019 Tecnologia .......................................01

Zona de desplaçament: 081217 Mataró
Municipi: 080030000 Alella
Centres i especialitats:
08046785 IES d’Alella (1)
007 Física i química ...............................01
Municipi: 081210000 Mataró
Centres i especialitats:
08046797 IES Pla d’en Boet (1)
009 Dibuix ..............................................01
Municipi: 082300000 Premià de Dalt
Centres i especialitats:
08053017 IES Valerià Pujol i Bosch (1)
019 Tecnologia .......................................01

Zona de desplaçament: 081637 Pineda de 
Mar
Municipi: 081630000 Pineda de Mar
Centres i especialitats:
08047832 IES Joan Coromines (1)
016 Música ............................................01

Zona de desplaçament: 083077 Vilanova i 
la Geltrú
Municipi: 083050000 Vilafranca del Penedès
Centres i especialitats:
08046736 IES Milà i Fontanals (1)
011 Anglès .............................................01
Municipi: 083070000 Vilanova i la Geltrú
Centres i especialitats:
08045653 IES Dolors Mallafrè i Ros (1)
019 Tecnologia .......................................01

SERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT-
ANOIA

Zona de desplaçament: 080737 Cornellà de 
Llobregat
Municipi: 082000000 Sant Boi de Llobregat
08033900 IES Joan Miró (2)
018 Psicologia i pedagogia ....................01
Centres i especialitats:
08047509 IES Ítaca (1)
019 Tecnologia .......................................01
08043681 IES Marianao (1)
051 Llengua catalana i literatura ............01

Zona de desplaçament: 081027 Igualada
Municipi: 081020000 Igualada
Centres i especialitats:
08019654 IES Milà i Fontanals (1)
803 Cultura clàssica ...............................01
001 Filosofia ...........................................01
051 Llengua catalana i literatura ............01

Zona de desplaçament: 083017 Viladecans
Municipi: 081690000 El Prat de Llobregat

C Nom de l’especialitat V
Centres i especialitats:
08043589 IES Salvador Dalí (1)
005 Geografia i història ..........................01

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLèS 
OCCIDENTAL

Zona de desplaçament: 081877 Sabadell
Municipi: 081870000 Sabadell
Centres i especialitats:
08024765 IES Arraona (1)
019 Tecnologia .......................................01
08034591 IES Joan Oliver (1)
019 Tecnologia .......................................01
08053212 IES Jonqueres (CAEP)
051 Llengua catalana i literatura ............01
08024871 IES Pau Vila
005 Geografia i història ..........................01

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Zona de desplaçament: 170667 Figueres
Municipi: 171520000 Roses
Centres i especialitats:
17005364 IES Cap Norfeu (CAEP) (1)
008 Biologia i geologia ...........................01

Zona de desplaçament: 170797 Girona
Municipi: 170150000 Banyoles
Centres i especialitats:
17006666 IES Pla de l’Estany (1)
019 Tecnologia .......................................01
Municipi: 170790000 Girona
Centres i especialitats:
17001735 IES Montilivi (3)
209 Manteniment de vehicles ................01

Zona de desplaçament: 171177 Palafrugell
Municipi: 170220000 La Bisbal d’Empordà
Centres i especialitats:
17007300 IES La Bisbal (2)
007 Física i química ...............................01
004 Llengua castellana i literatura ..........01
Municipi: 171170000 Palafrugell
Centres i especialitats:
17002545 IES Frederic Martí i Carreras
011 Anglès .............................................01

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Zona de desplaçament: 250407 Balaguer
Municipi: 250400000 Balaguer
Centres i especialitats:
25005727 IES Almatà
019 Tecnologia .......................................01
Municipi: 250470000 Bellcaire d’Urgell
Centres i especialitats:
25007700 IES Ermengol IV (1)
019 Tecnologia .......................................01

Zona de desplaçament: 251207 Lleida
Municipi: 250110000 Alcarràs
Centres i especialitats:
25007153 IES d’Alcarràs (3)
004 Llengua castellana i literatura ..........01
Municipi: 250210000 Almenar
Centres i especialitats:
25006227 IES d’Almenar (1)
017 Educació física ................................01
Municipi: 251200000 Lleida
Centres i especialitats:
25006732 IES Torrevicens (1)
011 Anglès .............................................01

Zona de desplaçament: 252097 Sort
Municipi: 250860000 Esterri d’Àneu
Centres i especialitats:
25007025 SES Morelló (1)
008 Biologia i geologia ...........................01
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C Nom de l’especialitat V

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Zona de desplaçament: 431487 Tarragona
Municipi: 431480000 Tarragona
Centres i especialitats:
43008481 IES Collblanc (2)
011 Anglès .............................................01
051 Llengua catalana i literatura ............01

SERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE 
L’EBRE

Zona de desplaçament: 430047 Alcanar
Municipi: 430440000 La Sénia
Centres i especialitats:
43006681 IES de La Sénia (1)
019 Tecnologia .......................................01

Zona de desplaçament: 430147 Amposta
Municipi: 430140000 Amposta
Centres i especialitats:
43010669 EOI d’Amposta
008 Francès ...........................................01
43000329 IES Ramon Berenguer IV (1)
007 Física i química ...............................01
019 Tecnologia .......................................01
Municipi: 431360000 Sant Carles de la 
Ràpita
Centres i especialitats:
43007221 IES Els Alfacs (1)
207 Instal·lacions i equips de criança
 i de cultiu ........................................01
114 Processos de cultiu aqüícola ..........01

Zona de desplaçament: 431557 Tortosa
Municipi: 439010000 Deltebre
Centres i especialitats:
43006964 IES de Deltebre (1)
017 Educació física ................................01

ANNEX 3

Vacants de cossos d’ensenyaments secun-
daris

C=codi de l’especialitat; V=nombre de vacants

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

C Nom de l’especialitat V

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I (CIUTAT)

Zona de desplaçament: 080197 Barcelona
Municipi: 080190000 Barcelona
Centres i especialitats:
08013275 IES Escola del Treball
125 Sistemes electrotècnics 
 i automàtics ....................................02
08013101 IES Joan d’Àustria (3)
005 Geografia i història ..........................03
08034205 IES La Guineueta
107 Informàtica ......................................02
227 Sistemes i aplicacions 
 informàtiques ..................................01
08013226 IES Menéndez y Pelayo (3)
004 Llengua castellana i literatura ..........02

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II 
(COMARQUES)

Zona de desplaçament: 080157 Badalona
Municipi: 080150000 Badalona
Centres i especialitats:
08052888 IES Júlia Minguell (1)
019 Tecnologia .......................................02

C Nom de l’especialitat V
08045471 IES Pompeu Fabra (1)
102 Anàlisi i química industrial ...............01

Zona de desplaçament: 080227 Berga
Municipi: 080220000 Berga
Centres i especialitats:
08014693 IES Guillem de Berguedà (1)
004 Llengua castellana i literatura ..........01

Zona de desplaçament: 081217 Mataró
Municipi: 081210000 Mataró
Centres i especialitats:
08046797 IES Pla d’en Boet (1)
019 Tecnologia .......................................01

Zona de desplaçament: 081247 Mollet del 
Vallès
Municipi: 081350000 Montmeló
Centres i especialitats:
08052980 IES Montmeló (1)
019 Tecnologia .......................................02

Zona de desplaçament: 081637 Pineda de 
Mar
Municipi: 081630000 Pineda de Mar
Centres i especialitats:
08052992 IES Euclides (1)
008 Biologia i geologia ...........................01
051 Llengua catalana i literatura ............01
Zona de desplaçament: 082027 Sant Celoni
Municipi: 082590000 Santa Maria de Palau-
tordera
Centres i especialitats:
08053108 IES Reguissol (1)
019 Tecnologia .......................................01

Zona de desplaçament: 082987 Vic
Municipi: 082980000 Vic
Centres i especialitats:
08031022 IES de Vic (2)
011 Anglès .............................................02

Zona de desplaçament: 083077 Vilanova i 
la Geltrú
Municipi: 083070000 Vilanova i la Geltrú
Centres i especialitats:
08045653 IES Dolors Mallafrè i Ros (1)
009 Dibuix ..............................................02

SERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT-
ANOIA

Zona de desplaçament: 080737 Cornellà de 
Llobregat
Municipi: 080770000 Esplugues de Llo-
bregat
Centres i especialitats:
08017131 IES Severo Ochoa (1)
011 Anglès .............................................03

Zona de desplaçament: 082637 Sant Vicenç 
dels Horts
Municipi: 080720000 Corbera de Llobregat
Centres i especialitats:
08045859 IES de Corbera de Llobregat (2)
051 Llengua catalana i literatura ............02

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLèS 
OCCIDENTAL

Zona de desplaçament: 082797 Terrassa
Municipi: 082790000 Terrassa
Centres i especialitats:
08043516 IES Santa Eulàlia
229 Tècniques 
 i procediments d’imatge i so ..........02

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Zona de desplaçament: 170667 Figueres

C Nom de l’especialitat V
Municipi: 170660000 Figueres
Centres i especialitats:
17001221 IES Narcís Monturiol (1)
051 Llengua catalana i literatura ............02
019 Tecnologia .......................................01
Municipi: 171520000 Roses
Centres i especialitats:
17006851 IES Illa de Rodes (1)
019 Tecnologia .......................................02

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Zona de desplaçament: 431487 Tarragona
Municipi: 431480000 Tarragona
Centres i especialitats:
43006630 IES Pere Martell (2)
111 Organització i processos 
 de manteniment de vehicles ...........02

SERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE 
L’EBRE

Zona de desplaçament: 430147 Amposta
Municipi: 430140000 Amposta
Centres i especialitats:
43006101 IES Montsià (1)
227 Sistemes i aplicacions 
 informàtiques ..................................02
Zona de desplaçament: 431557 Tortosa
Municipi: 431550000 Tortosa
Centres i especialitats:
43009862 EOI de Tortosa
011 Anglès .............................................01

(07.122.011)

RESOLUCIÓ EDU/1319/2007, de 2 de maig, 
per la qual es convoca concurs públic per a 
la concessió de llicències retribuïdes per dur a 
terme treballs de recerca i estudis directament 
relacionats amb els llocs de treball durant el 
curs 2007-2008, destinades al funcionariat 
de carrera dels cossos docents i dels cossos 
d’inspecció.

El Departament d’Educació vol destacar la 
importància que la recerca educativa té per a 
la millora del sistema educatiu de Catalunya. 
De manera especial, es vol ressaltar el fet 
que el professorat i la Inspecció d’Educació 
participin directament en treballs i estudis de 
recerca educativa. Per això, i d’acord amb el 
que preveu el Pla de formació permanent, es 
vol donar suport a aquestes activitats per mitjà 
de l’atorgament d’ajuts de tipologia diversa, 
entre els quals hi ha la concessió de llicències 
retribuïdes per dur a terme treballs de recerca 
i desenvolupament de projectes directament 
relacionats amb el lloc de treball.

D’altra banda, l’article 95.1 del Decret legis-
latiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova 
la refosa en un Text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya 
en matèria de funció pública (DOGC núm. 
2509A, de 3.11.1997), regula la concessió 
de llicències per fer estudis sobre matèries 
directament relacionades amb el lloc de treball 
i estableix que el personal funcionari té dret a 
percebre totes les retribucions quan la llicència 
és per interès de la mateixa Administració.

Igualment, els acords establerts sobre les 
condicions de treball del professorat en l’àmbit 
de la mesa sectorial de negociació del personal 
docent d’ensenyament públic no universitari 
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preveuen incrementar gradualment el nombre de 
llicències retribuïdes. Aquestes llicències tenen 
la finalitat d’afavorir l’aportació de plantejaments 
i estudis sobre els aspectes més significatius 
del sistema educatiu o l’elaboració de materials 
d’utilitat per al sistema educatiu.

En conseqüència, a proposta de la Direcció 
General d’Innovació,

Resolc:

—1 Objecte
1.1 Convocar concurs públic de mèrits per 

a la concessió de llicències retribuïdes per fer 
estudis i treballs de recerca directament rela-
cionats amb els llocs de treball, d’una durada 
d’un curs escolar, adreçat al funcionariat de 
carrera en servei actiu que ocupi llocs de treball 
dels cossos docents i dels cossos d’inspecció 
dependents del Departament d’Educació.

1.2 Els treballs o estudis han de tractar 
una de les temàtiques incloses en els àm-
bits següents: escola inclusiva, currículum i 
innovacions, tecnologies de la informació i 
comunicació (TIC), millora personal i desen-
volupament professional, gestió dels centres i 
serveis educatius, i educació i entorn. Aquests 
treballs o estudis han de revertir, d’una manera 
directa, en la millora de la pràctica docent, en 
la millora organitzativa dels centres, en la inno-
vació i la recerca educativa, en l’aprofundiment 
dels continguts curriculars, en les estratègies 
metodològiques i en els recursos didàctics. A 
més, tots els treballs o estudis han de fomentar 
els eixos següents: el desenvolupament de les 
competències bàsiques, la integració de les 
TIC, la coeducació, la inclusivitat, la cohesió 
social, la normalització lingüística i l’ús social 
de la llengua catalana.

Per la seva actualitat i importància es prio-
ritzaran les temàtiques següents:

1. Escola inclusiva:
1.1 Acollida de l’alumnat nouvingut.
1.2 Coeducació.
1.3 Mediació i convivència en els cen-

tres.
1.4 Alumnat amb risc de marginació 

social.
1.5 Atenció a l’alumnat amb necessitats 

educatives especials en contextos escolars 
ordinaris.

1.6 Informació, orientació i transició a la 
vida activa.

2. Currículum i innovacions:
2.1 Competències instrumentals i estratè-

gies d’aprenentatge.
2.2 Didàctica de les ciències socials.
2.3 Didàctica dels cicles formatius.
2.4 Ensenyament en llengües estrangeres 

en àrees no lingüístiques.
3. Tecnologies de la informació i de la 

comunicació:
Projectes col·laboratius utilitzant les TIC.
4. Millora personal i desenvolupament 

professional:
4.1 Salut laboral: prevenció de l’estrès, 

educació emocional i resolució de conflictes.
4.2 Acompanyament del professorat 

novell.
5. Gestió dels centres i serveis educatius:
Organització de centres per a la gestió 

del coneixement i la millora dels resultats de 
l’alumnat.

6. Educació i entorn:
Plans educatius d’entorn.

1.3 Per al curs 2007-2008 es concediran 
dos tipus de llicència en funció de les caracte-
rístiques dels treballs o estudis a desenvolupar. 
Aquests dos tipus seran: modalitat A, per a 
treballs de recerca educativa o desenvolupa-
ment d’estudis, i modalitat B, exclusivament 
per a elaboració de materials educatius.

1.4 Per al curs 2007-2008 es concedei-
xen 110 llicències amb una durada d’un curs 
escolar (modalitat A) i 80 llicències amb una 
durada de cinc mesos o mitja jornada durant 
un curs escolar (modalitat B).

Aquestes llicències es destinaran: 108 de 
modalitat A i 80 de modalitat B, al personal 
funcionari del cos de mestres i al dels cossos 
d’ensenyaments secundaris i de règim especi-
al, indistintament; 2 de modalitat A, al personal 
funcionari dels cossos d’inspecció.

En la modalitat B, es podrà optar entre el 
període de l’1.9.2007 al 31.1.2008 (modalitat 
B1), el període de l’1.2.2008 al 30.6.2008 
(modalitat B2) o dedicació compartida, al 50%, 
entre el lloc de treball i la llicència d’estudi, al 
llarg de tot el curs escolar (modalitat B3).

La distribució de les llicències es podrà 
modificar en el cas que quedin llicències per 
concedir. S’aplicarà el criteri que cada llicència 
de modalitat A equival a dues llicències de 
modalitat B. Si cal modificar la distribució de 
llicències entre modalitats, s’incrementaran 
prioritàriament les de modalitat A i, si no es 
pot, les de modalitat B.

—2 Requisits de participació
2.1 Poden participar en aquest concurs les 

persones funcionàries de carrera en servei actiu 
que pertanyin als cossos esmentats a l’apartat 
1.1, i que reuneixin les condicions següents:

a) Haver estat en servei actiu en un cos 
docent o d’inspecció com a funcionari/ària de 
carrera els tres últims cursos escolars.

b) No estar sotmès o sotmesa a cap sanció 
administrativa.

c) No haver tingut cap llicència retribuïda per 
fer estudis concedida pel Departament d’Edu-
cació ni pel d’Acció Social i Ciutadania.

2.2 En el cas que un projecte per a les 
modalitats A o B es plantegi com una tasca 
d’equip, aquest ha de ser coordinat per una 
sola persona, que serà l’única que podrà 
accedir a la llicència retribuïda.

—3 Presentació de sol·licituds, terminis i 
informació de la convocatòria

3.1 Les persones interessades a participar 
en aquesta convocatòria hauran de presentar 
una única sol·licitud degudament emplenada 
d’acord amb el model oficial, que estarà a la 
seva disposició a la seu central del Departament 
d’Educació, als seus serveis territorials i a l’adre-
ça d’Internet http://www.xtec.cat/formacio.

3.2 Les sol·licituds s’adreçaran al director 
general d’Innovació i es podran formalitzar per 
via telemàtica, mitjançant l’adreça d’Internet 
http://www.xtec.cat/formacio.

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

tràmits necessaris per participar en aquesta 
convocatòria, garanteix la seguretat i la fiabilitat 
de les dades generades i trameses per via te-
lemàtica i agilita la gestió de la convocatòria.

Les sol·licituds telemàtiques es formalitzaran 
accedint a l’aplicació informàtica que estarà a 
disposició de les persones interessades a l’adre-
ça d’Internet http://www.xtec.cat/formacio.

Una vegada emplenat i comprovat el con-
tingut de la sol·licitud, aquesta es trametrà 

per mitjans telemàtics dins el termini establert, 
seguint les instruccions que proporcionarà la 
mateixa aplicació.

Caldrà imprimir aquesta sol·licitud forma-
litzada per via telemàtica i lliurar-la conjunta-
ment amb els documents a què fa referència 
l’apartat 3.3 d’aquesta convocatòria a la seu 
central 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 termini de 15 dies 
naturals a comptar de l’endemà de la publicació 
d’aquesta Resolució al DOGC.

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

En cas de no estar d’acord amb els mèrits que 
surten reflectits a la sol·licitud telemàtica o voler 
afegir-ne d’altres, les persones participants hau-
ran d’especificar-ho a l’espai previst amb aquesta 
finalitat. Hauran de presentar la documentació 
acreditativa d’aquests mèrits (original o fotocò-
pia compulsada, segons el cas) dins el termini 
establert a l’apartat 6.1 d’aquesta convocatòria 
i a qualsevol dels llocs especificats més amunt 
per a la presentació de sol·licituds.

3.2.2 Sol·licitud formalitzada en suport 
paper.

Les persones participants que així ho desit-
gin podran presentar una única sol·licitud amb 
l’al·legació de mèrits, acompanyada de la do-
cumentació a què fa referència l’apartat 3.3, a 
la seu central 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 termini de 15 dies 
naturals a comptar de l’endemà de la publicació 
d’aquesta Resolució al DOGC.

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

3.3 Cal adjuntar a la sol·licitud els docu-
ments següents:

a) Un projecte del treball que s’ha de realitzar 
durant el període de llicència, segons les carac-
terístiques que s’expliciten als annexos 2 o 3, 
segons correspongui, d’aquesta Resolució.

b) Un certificat de la persona que super-
visarà el treball, o de la persona responsable 
de l’entitat que es farà càrrec de la supervisió, 
en què es faci constar: nom i cognoms, DNI, 
lloc concret de treball i càrrec (especialitat o 
àrea de treball i entitat o institució de treball) i 
l’acceptació expressa de la tasca de supervisió. 
El lloc de treball de la persona que supervisarà 
el treball ha de ser de la universitat o d’alguna 
institució lligada a la recerca. Aquest certificat 
ha de ser un document original i signat amb el 
segell de la universitat o institució on treballa 
la persona supervisora.

En acabar el període de llicència d’estudi, 
la persona supervisora emetrà un informe 
final sobre el treball realitzat. La Subdirecció 
General de Formació Permanent i Recursos 
Pedagògics li farà arribar un certificat de la 
seva supervisió.

c) En cas que la persona sol·licitant sigui 
membre d’un grup de recerca d’una universitat 
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del qual el projecte formi part, un certificat que 
acrediti aquesta pertinença.

d) En cas que el projecte comporti alguna 
actuació en centres educatius o en altres 
institucions públiques o privades, un certificat 
de conformitat de la direcció dels centres amb 
el vistiplau de la Inspecció d’Educació o una 
autorització de les persones responsables de 
les institucions.

La no presentació dins del termini establert 
en els punts 3.2.1 i 3.2.2 d’aquesta Resolució 
dels documents explicitats en els apartats a), 
b) i d) implica l’exclusió definitiva d’aquest 
concurs públic per a la concessió de llicències 
retribuïdes. I únicament es podrà esmenar per 
defecte de forma la documentació lliurada dins 
del termini establert en els punts 3.2.1 i 3.2.2 
d’aquesta Resolució que faci referència als 
apartats b) i d), durant el període previst en 
el punt 5.3 d’aquesta Resolució a partir de la 
publicació de les llistes provisionals.

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

—4 Selecció de participants
4.1 Per a la selecció de les persones par-

ticipants es tindrà en compte el que estipula 
l’apartat 1.4 d’aquesta convocatòria, així com 
l’aplicació del barem de mèrits que consta 
a l’annex 1 d’aquesta convocatòria, i caldrà 
obtenir almenys 10 punts pel projecte de treball 
(apartat 6 del barem de mèrits).

4.2 En cas d’empat en la valoració dels 
mèrits, l’ordre s’establirà aplicant successiva-
ment els criteris següents:

a) Puntuació més alta en l’apartat 6 del 
barem de mèrits esmentat.

b) Puntuació més alta en la suma dels 
apartats 2, 3, 4 i 5 del barem de mèrits.

c) Puntuació més alta en l’apartat 1.1 del 
barem de mèrits esmentat.

4.3 Es constituirà una comissió per a la 
selecció de les persones participants, que 
estarà formada pels membres següents o les 
persones en qui deleguin:

El subdirector general de Formació Permanent 
i Recursos Pedagògics, de la Direcció General 
d’Innovació, que actuarà com a president.

El subdirector general de la Inspecció 
d’Educació, de la Secretaria de Polítiques 
Educatives.

El subdirector general d’Ordenació Curricular 
i Programes Educatius, de la Direcció General 
de l’Educació Bàsica i el Batxillerat.

El subdirector general de Llengua i Cohesió 
Social, de la Direcció General d’Innovació.

El subdirector general de Plantilles, Provisió 
i Nòmines, de la Direcció General de Recursos 
del Sistema Educatiu.

El subdirector general de Planificació i 
Organització de la Formació Professional, de 
la Direcció General d’Ensenyaments Professi-
onals, Artístics i Especialitzats.

La subdirectora general de Formació de 
Persones Adultes, de la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 
Especialitzats.

La cap del Servei de Programació i Avalu-
ació, de la Subdirecció General de Formació 
Permanent i Recursos Pedagògics.

Dues persones tècniques de l’Àrea de Gestió 
i Avaluació, de la Subdirecció General de For-

mació Permanent i Recursos Pedagògics, de 
les quals una actuarà com a secretari/ària.

4.4 La comissió, si ho creu convenient, 
podrà sol·licitar informes sobre el projecte a 
la Inspecció d’Educació o a altres persones 
expertes en la matèria. Igualment, podrà 
convocar les persones candidates per a una 
entrevista.

4.5 Les persones membres d’aquesta co-
missió i les expertes que aquesta pugui requerir 
estaran afectades per les causes d’abstenció 
i recusació previstes als articles 28 i 29 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

—5 Llistes provisionals i definitives
5.1 Transcorregut el termini de presentació 

de sol·licituds, la comissió de selecció, d’acord 
amb la puntuació obtinguda per les persones 
sol·licitants i en aplicació del barem de mèrits 
que s’especifica a l’annex 1 d’aquesta Reso-
lució, farà pública la llista provisional de les 
persones preseleccionades, no preseleccio-
nades i excloses als taulers d’anuncis de la 
seu central del Departament d’Educació i dels 
seus serveis territorials, i a l’adreça d’Internet 
http://www.xtec.cat/formacio. En aquestes 
llistes, hi haurà de constar el nom, els cognoms, 
el DNI o passaport i la puntuació obtinguda en 
els diferents apartats del barem, excepte en 
la llista de les persones no preseleccionades, 
en què es farà constar el genèric “no apte”, i 
en la llista de les persones excloses, en què 
es farà constar el motiu de l’exclusió.

5.2 Les persones preseleccionades se-
ran les que obtinguin almenys 10 punts per 
l’apartat 6 de l’annex 1 d’aquesta Resolució, 
corresponent al projecte de treball.

5.3 Les persones interessades podran pre-
sentar reclamacions contra la llista provisional 
davant la comissió de selecció durant un termini 
de deu dies hàbils a comptar de l’endemà 
de la seva publicació als taulers d’anuncis 
esmentats. Amb la reclamació, s’haurà de 
presentar la documentació acreditativa a què 
fa referència l’apartat 6. Transcorregut aquest 
termini, i un cop estudiades les reclamacions 
presentades, la comissió farà pública la pro-
posta de resolució de les llistes definitives de 
les persones seleccionades, no seleccionades i 
excloses als taulers d’anuncis de la seu central 
del Departament d’Educació i dels seus serveis 
territorials, i a l’adreça d’Internet http://www.
xtec.cat/formacio.

5.4 Les reclamacions presentades s’es-
timaran o es desestimaran en la resolució 
que aprovi la llista definitiva de les persones 
seleccionades, no seleccionades i excloses, 
que es farà pública al DOGC.

Contra la resolució definitiva de persones 
seleccionades, no seleccionades i excloses, 
que posarà fi a la via administrativa, les per-
sones interessades podran interposar recurs 
contenciós administratiu davant el jutjat con-
tenciós administratiu corresponent en el termini 
de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
seva publicació al DOGC, de conformitat amb 
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, podran interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant el director general 
d’Innovació en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al DOGC, 
segons el que disposen els articles 116 i 117 de 

la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

5.5 Si es produeix alguna renúncia, la 
llicència que quedi vacant serà concedida a 
la persona no seleccionada següent en la llista 
prioritzada en la modalitat corresponent.

—6 Documentació acreditativa dels mèrits 
al·legats

6.1 Un cop s’hagi fet pública la llista 
provisional de persones preseleccionades, no 
preseleccionades i excloses a què fa referència 
l’apartat 5.1 d’aquesta convocatòria, les per-
sones preseleccionades caldrà que presentin 
només la documentació justificativa dels mèrits 
al·legats que no constin als arxius informàtics 
del Departament d’Educació, o bé que, tot i 
constar-hi, no hi estiguin d’acord.

Les persones interessades podran accedir a 
consultar la informació que consta als arxius in-
formàtics del Departament d’Educació mitjançant 
l’aplicació d’entrada de sol·licituds de participació 
en aquesta convocatòria, disponible a l’adreça 
electrònica http://www.xtec.cat/formacio.

Per a la presentació d’aquesta documenta-
ció, les persones interessades disposaran d’un 
termini de deu dies hàbils comptats des de 
l’endemà de la publicació de la llista provisional 
a què fa referència l’apartat 5.1.

A aquesta documentació, s’hi ha d’adjuntar 
una relació numerada, datada i signada de la 
documentació que es presenta, seguint l’ordre 
de l’annex esmentat.

Només es tindran en compte els mèrits que 
s’hagin al·legat en la sol·licitud.

6.2 Les persones sol·licitants podran 
recollir, durant el mes d’octubre de 2007, la 
documentació acreditativa dels mèrits acadè-
mics i professionals als serveis territorials que 
els correspongui, d’acord amb el seu lloc de 
treball durant el curs 2006-2007.

Una vegada transcorregut aquest termini, 
s’entendrà que renuncien a recuperar-la.

No es retornarà el projecte de treball que es 
vol dur a terme, lliurat juntament amb la sol·licitud, 
ni cap dels certificats adjunts al projecte.

—7 Seguiment del treball
El Departament d’Educació farà un segui-

ment dels treballs que s’estiguin realitzant, per 
la qual cosa les persones en llicència d’estudi 
hauran de proporcionar tota la informació 
relativa al desenvolupament del treball que el 
Departament d’Educació els sol·liciti. Aquest 
seguiment podrà comptar amb l’assessora-
ment d’instàncies universitàries.

Quan acabi el període de la llicència, i abans 
de l’1 d’octubre de 2008, en les modalitats A, 
B2 i B3, i de l’1 d’abril de 2008, en la moda-
litat B1, s’haurà de presentar la memòria final 
completa del treball realitzat (en suport paper 
i magnètic), un resum del seu contingut i una 
valoració personal, així com l’informe final de la 
persona supervisora sobre el treball realitzat.

—8 Difusió dels treballs
És voluntat del Departament d’Educació 

donar la màxima difusió als treballs realitzats 
durant el període de llicències d’estudi. És per 
això que es procurarà que el professorat que 
ha gaudit d’una llicència d’estudi difongui els 
resultats d’aquesta llicència en presentacions 
incloses en activitats formatives de format 
divers. Aquestes presentacions es duran a 
terme tant a l’àmbit geogràfic més proper com 
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a nivell més global en presentacions adreçades 
al professorat de la matèria o el nivell educatiu 
corresponent.

Els treballs duts a terme seran propietat del 
Departament d’Educació, el qual en donarà 
difusió pels canals habituals, sens perjudici 
del que disposa el Text refós de la Llei de la 
propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

Els autors o autores, amb l’autorització 
prèvia del Departament d’Educació, podran 
publicar el seu treball sempre que es faci men-
ció expressa que per realitzar-lo s’ha comptat 
amb una llicència retribuïda del Departament 
d’Educació. Aquesta menció haurà d’aparèixer 
igualment en qualsevol altra publicació total o 
parcial del treball objecte de la llicència.
—9 Situació del personal funcionari durant 
el període de llicència retribuïda i altres com-
promisos

9.1 La llicència retribuïda per fer estudis no 
modifica la condició de servei actiu del personal 
funcionari, que continua subjecte als deures i a 
les responsabilitats pròpies de la seva situació, 
a més dels que es derivin de la realització del 
treball objecte de la llicència.

Les persones seleccionades de la modalitat 
B3 que tinguin una reducció de jornada d’un 
terç hauran de renunciar a aquesta reducció 
de jornada per poder gaudir del període de 
la llicència d’estudi retribuïda.

L’incompliment dels deures i les responsabili-
tats esmentats pot donar lloc a responsabilitats 
disciplinàries, d’acord amb el que disposen el 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel 
qual s’aprova la refosa en un Text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents 
a Catalunya en matèria de funció pública, i el 
Decret 243/1995, de 27 de juny, d’aprovació 
del Reglament de règim disciplinari de la funció 
pública de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC núm. 2100, de 13.9.1995).

9.2 Les retribucions que es percebran 
durant el període de llicència seran les mateixes 
que corresponguin a la persona funcionària 
que en gaudeixi.

La concessió de la llicència no suposa per 
al Departament d’Educació cap obligació 
d’assumir cap despesa derivada dels estudis 
o de l’elaboració del treball.

9.3 En la modalitat B3, de dedicació 
compartida, en el cas del personal funcionari 
que presta serveis en un centre educatiu, la 
distribució de l’horari corresponent a la tasca 
desenvolupada al lloc de treball es farà pro-
porcionalment en els diferents tipus d’activitats 
inclosos en l’horari laboral del professorat. 
Així mateix, es procurarà que, dins de les 
necessitats de funcionament del centre, sigui 
el més compacta possible.
—10 Es delega en el director general 
d’Innovació la facultat de resoldre aquesta 
convocatòria.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la 
via administrativa, les persones interessades po-
den interposar recurs contenciós administratiu 
davant el jutjat contenciós administratiu corres-
ponent 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 el conseller 

d’Educació en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al DOGC, 
segons el que disposen els articles 116 i 117 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de maig de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX 1

Barem de mèrits i documentació acreditativa

Només caldrà presentar la documentació 
acreditativa dels mèrits al·legats en la sol·licitud 
i que no estiguin reflectits als arxius informàtics 
del Departament d’Educació, o bé que, tot i 
constar-hi, no s’hi estigui d’acord.

Les persones interessades podran accedir a 
consultar la informació que consta als arxius in-
formàtics del Departament d’Educació mitjançant 
l’aplicació d’entrada de sol·licituds de participació 
en aquesta convocatòria, disponible a l’adreça 
electrònica http://www.xtec.cat/formacio.

Criteri general

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

1. Antiguitat i permanència en el lloc de 
treball.

1.1 Antiguitat (fins a un màxim de 4 
punts).

a) Per cada any acadèmic a partir del quart 
any com a funcionari o funcionària de carrera 
dels cossos a què fa referència l’apartat 1 
d’aquesta Resolució, o amb contracte laboral 
ocupant un lloc de treball de psicòleg/loga, 
pedagog/a o logopeda en un CREDA o EAP 
del Departament d’Educació amb anterioritat 
al 15 de setembre de 1995: 0,5 punts per any. 
A aquest efecte, cal recordar que el període 
de pràctiques no puntua.

b) Per cada any de pertinença al cos de 
catedràtics: 0,25 punts.

1.2 Per estar en actiu com a funcionari/ària 
de carrera durant els cursos 2004-2005, 2005-
2006 i 2006-2007 i prestar serveis:

En un centre educatiu o un lloc de treball de 
la Inspecció d’Educació: 1 punt per curs.

En un servei educatiu o en altres llocs de 
treball: 0,5 punts per curs.

Documentació justificativa: full de serveis 
degudament certificat pels serveis territorials 
o fotocòpia compulsada del títol administratiu 
amb les diligències de presa de possessió i 
de cessament o, si escau, dels documents 
corresponents d’inscripció en els registres 
de personal.

2. Activitats de formació permanent relaciona-
des amb la docència o l’especialitat, convocades 
per les administracions públiques amb plenes 
competències educatives o per les universitats, 
i activitats incloses en el Pla de formació perma-
nent o reconegudes pel Departament d’Educació 
o pel Departament d’Acció Social i Ciutadania: 
fins a un màxim de 4 punts.

2.1 Per l’assistència a cursos o activitats 
similars de 15 hores o més: 0,01 punts per 

cada hora de formació. Si l’assistència és a 
cursos del programa de la pràctica reflexiva: 
0,0175 punts per cada hora de formació.

2.2 Per impartir cursos o activitats similars: 
0,0175 punts per hora impartida. Si la imparti-
ció és de cursos del programa de la pràctica 
reflexiva: 0,02 punts per hora impartida.

2.3 Per la participació en grups de treball o 
similars: màxim 0,5 punts per curs escolar.

2.4 Per la tutorització de pràctiques en 
centres educatius i serveis educatius de 
l’alumnat en període de formació inicial o de 
l’alumnat de cursos d’especialització: 0,15 
punts per cada període de pràctiques.

No es comptabilitzaran en aquest apartat els 
estudis necessaris per a l’obtenció dels títols 
detallats a l’apartat 5 d’aquest annex.

Documentació justificativa: fotocòpies 
compulsades dels certificats expedits per les 
institucions o entitats responsables d’aquestes 
activitats en les quals s’indiqui el nombre d’ho-
res o períodes, en el cas de les pràctiques.

3. Per la participació en programes educatius 
o activitats docents de caràcter experimental i 
activitats de gestió o administració de centres 
o responsabilitats en la Inspecció d’Educació, 
o pel fet d’estar en possessió d’altres mèrits 
docents, fins a un màxim de 4 punts:

3.1 Investigacions educatives i participació 
en programes de renovació pedagògica o 
d’introducció de noves tecnologies, dutes a 
terme en els centres educatius i promogudes 
o autoritzades per l’administració educativa 
competent, un institut de ciències de l’educa-
ció o un departament universitari. Si el treball 
d’investigació implica una intervenció amb 
alumnat: màxim 1 punt per treball, en funció 
de la seva durada i la seva complexitat. Si no 
implica una intervenció amb alumnat: màxim 
0,5 punts per treball.

Documentació justificativa: fotocòpia com-
pulsada del certificat de l’entitat que ha promo-
gut o autoritzat la investigació o el programa. 
En cas que aquest certificat no especifiqui les 
tasques realitzades i la seva durada, caldrà 
adjuntar-hi un certificat de la direcció del centre 
en el qual consti aquesta informació.

3.2 Activitats de gestió o administració 
de centres o responsabilitats en la Inspecció 
d’Educació: fins a un màxim de 2,5 punts.

Direcció de centres d’ensenyament públic 
o direcció de serveis educatius o càrrecs de 
comandament en la Inspecció d’Educació: 
0,30 punts per any.

Per altres nomenaments de càrrecs uniper-
sonals de govern dels centres educatius o de 
càrrecs de comandament de l’Administració 
educativa o càrrecs de coordinació en la Ins-
pecció d’Educació: 0,20 punts per any.

Documentació justificativa: fotocòpia com-
pulsada del nomenament, amb expressió de 
la durada del càrrec.

3.3 Per pertànyer al cos de catedràtics: 
0,75 punts.

Documentació justificativa: fotocòpia com-
pulsada del títol administratiu o credencial o 
fotocòpia del butlletí o diari oficial on consti o 
se li reconegui la pertinença al cos.

4. Per publicacions (incloses les videogràfi-
ques, informàtiques, discos i similars), material 
inèdit que acrediti una aportació personal a la 
pràctica docent o inspectora, o manifestacions 
artístiques: fins a un màxim de 3 punts.

Documentació justificativa: els originals 
publicats o inèdits. L’autoria d’aquests dar-
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rers s’haurà d’acreditar amb un certificat de 
l’organisme corresponent. En el cas de les 
manifestacions artístiques cal aportar docu-
ments que permetin copsar-ne l’abast, com 
fulletons, programes o catàlegs.

No es valoraran les publicacions al·legades 
per aquest apartat en les quals no figuri l’ISBN 
i tinguin l’obligatorietat de consignar-lo en virtut 
del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 
de novembre.

5. Titulacions acadèmiques diferents de les al-
legades per a l’ingrés al cos, fins a un màxim de 
2 punts, tenint en compte el barem següent:

Titulacions universitàries de tercer cicle: 
fins a 0,75 punts. Per superar el programa de 
doctorat: 0,35 punts; per l’obtenció del títol de 
doctor/a: 0,40 punts.

Titulacions universitàries de segon cicle: pels 
estudis corresponents al segon cicle d’una 
llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres 
títols declarats equivalents: 0,5 punts. En el 
cas del funcionariat de cossos docents del 
grup A, no es valorarà el primer títol o estudis 
d’aquest tipus que presenti el participant. A fi 
que es valorin els estudis de segon cicle s’ha 
de presentar una fotocòpia compulsada del títol 
o el resguard corresponent a la llicenciatura, 
enginyeria, arquitectura o títols declarats equi-
valents. La presentació d’aquests documents 
donarà lloc exclusivament a la puntuació cor-
responent al segon cicle, sense que en cap 
cas es consideri que acrediten implícitament 
haver cursat el primer cicle correlatiu. En con-
seqüència, perquè també es valori el primer 
cicle caldrà justificar-lo per separat.

Titulacions universitàries de primer cicle: per 
la segona i restants diplomatures, enginyeries 
tècniques, arquitectures tècniques o altres 
títols declarats legalment equivalents i pels 
estudis corresponents al primer cicle d’una 
llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 0,25 
punts. No es considerarà titulació de primer 
cicle la superació d’un curs d’adaptació. En 
cap cas no es valorarà el primer títol o estudis 
d’aquest tipus que tingui el participant. En 
cas d’al·legar la superació dels estudis cor-
responents al primer cicle, caldrà presentar la 
certificació acadèmica respectiva en la qual es 
faci constar que s’han cursat i superat totes 
les assignatures corresponents a aquest cicle 
d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura.

Diploma de mestre/a de català, nivell D 
de la Junta Permanent de Català o certificat 
d’aptitud de la llengua catalana de l’Escola 
Oficial d’Idiomes: 0,20 punts.

Certificats d’aptitud de l’Escola Oficial 
d’Idiomes o equivalent: per cada certificat, 
0,20 punts.

Màsters i postgraus: per cada màster o 
postgrau, 0,20 punts.

Certificat de nivell C de la Junta Permanent 
de Català, primer cicle de reciclatge de català, 
capacitació en llengua catalana (mòdul II) o di-
ploma de capacitació d’aranès: 0,10 punts.

Certificats elementals de l’Escola Oficial 
d’Idiomes o equivalent: per cada certificat, 
0,10 punts.

En el cas que s’al·legui més d’una titulació 
de català o d’un mateix idioma d’Escola Ofi-
cial d’Idiomes, només es tindrà en compte la 
titulació de nivell superior.

Documentació justificativa:
Fotocòpia compulsada del títol pel qual s’ha 

ingressat al cos.
Fotocòpia compulsada dels títols que s’al-

leguen.

Certificació acadèmica d’haver superat el 
programa de doctorat.

6. Projecte de treball.
Pel projecte de treball: fins a un màxim de 

20 punts.
Per a la valoració del projecte es tindran en 

compte els àmbits, les temàtiques prioritàries i 
els eixos establerts al punt 1.2 d’aquesta Re-
solució; la incidència en la millora de la qualitat 
de l’ensenyament; la concreció; la coherència; 
el caràcter innovador; l’existència d’un treball 
personal previ en relació amb el projecte que 
es presenta; la idoneïtat de la persona o entitat 
que l’avala, i la pertinença a un grup de recerca 
d’una universitat lligat al projecte. També es 
tindrà en compte que els treballs proposats 
siguin coherents amb els treballs elaborats amb 
llicències d’estudi retribuïdes anteriors, d’una 
banda, per evitar repeticions dels ja realitzats, 
i d’altra banda, per fomentar el treball en línies 
d’investigació obertes.

ANNEX 2

Estructura del projecte de treball (modalitat A)

El projecte ha de tenir una extensió màxima 
de 15 pàgines (aproximadament 500 paraules 
per pàgina) i s’ha d’estructurar de la manera 
següent:

1. Portada (màxim 1 pàgina).
1.1 Títol del projecte.
1.2 Nom i cognoms de l’autor/a.
1.3 Curs escolar per al qual se sol·licita 

la llicència.
1.4 Centre de treball i especialitat o 

àrea.

2. Índex, amb la indicació de les pàgines on 
comencen els diferents apartats del projecte 
(màxim 1 pàgina).

3. Resum del projecte (màxim 1 pàgina).
3.1 Aspectes més rellevants.
3.2 Objectiu general.

4. Introducció (màxim 2 pàgines).
4.1 Finalitat del projecte.
4.2 Antecedents i estat actual dels conei-

xements cientificotècnics.
4.3 Explicació del treball previ personal, 

en cas que n’hi hagi.
4.4 Explicació del lligam entre el treball 

proposat i d’altres desenvolupats amb an-
teriors llicències d’estudi retribuïdes, en cas 
que n’hi hagi.

4.5 Bibliografia més rellevant.

5. Objectius (màxim 3 pàgines).
5.1 Raons per plantejar la recerca.
5.2 Hipòtesis o preguntes que respondrà 

la recerca.
5.3 Antecedents i resultats previs que 

avalin la validesa de la hipòtesi de partida.
5.4 Objectius concrets del projecte.
5.5 Adequació del projecte a la temàtica 

prioritària recollida a l’apartat 1.2 d’aquesta 
Resolució.

5.6 Indicacions explícites de les aporta-
cions del treball proposat als eixos exposats 
a l’apartat 1.2 d’aquesta Resolució: desen-
volupament de les competències bàsiques, 
integració de les TIC, coeducació, inclusivitat, 
cohesió social, normalització lingüística i ús 
social de la llengua catalana.

6. Metodologia i pla de treball (màxim 3 
pàgines).

6.1 Descripció i justificació de la meto-
dologia triada.

6.2 Instruments de recollida de dades.
6.3 Anàlisi i interpretació de dades.
6.4 Planificació temporal de les activitats 

amb la previsió de calendari.
6.5 Desglossament de les tasques del 

pla de treball.

7. Aplicacions del projecte en el sistema 
educatiu (màxim 2 pàgines).

7.1 Contribucions esperades.
7.2 Pla de difusió i explotació dels resultats 

del projecte.

8. Altres consideracions particulars, com 
la pertinença a un grup de recerca de la uni-
versitat del qual el projecte formi part (màxim 
1 pàgina).

9. Bibliografia bàsica utilitzada en la redacció 
del projecte (màxim 1 pàgina).

ANNEX 3

Estructura del projecte de treball (modalitat 
B)

El projecte ha de tenir una extensió màxima 
de 15 pàgines (aproximadament 500 paraules 
per pàgina) i s’ha d’estructurar de la manera 
següent:

1. Portada (1 pàgina).
1.1 Títol del projecte.
1.2 Nom i cognoms de l’autor/a.
1.3 Curs escolar per al qual se sol·licita 

la llicència.
1.4 Centre de treball i especialitat o 

àrea.

2. Índex, amb la indicació de les pàgines on 
comencen els diferents apartats del projecte 
(1 pàgina).

3. Resum del projecte (1 pàgina).
3.1 Aspectes més rellevants.
3.2 Objectiu proposat.

4. Introducció (2 pàgines).
4.1 Finalitat del projecte.
4.2 Explicació del treball previ personal, 

en cas que n’hi hagi.
4.3 Explicació del lligam entre el treball 

proposat i d’altres desenvolupats amb an-
teriors llicències d’estudi retribuïdes, en cas 
que n’hi hagi.

4.4 Bibliografia més rellevant.

5. Objectius (màxim 3 pàgines).
5.1 Justificació de la necessitat del ma-

terial.
5.2 Objectius concrets del projecte.
5.3 Adequació del projecte a la temàtica 

prioritària recollida a l’apartat 1.2 d’aquesta 
Resolució.

5.4 Indicacions explícites de les aporta-
cions del treball proposat als eixos exposats 
a l’apartat 1.2 d’aquesta Resolució: desen-
volupament de les competències bàsiques, 
integració de les TIC, coeducació, inclusivitat, 
cohesió social, normalització lingüística i ús 
social de la llengua catalana.

6. Metodologia i pla de treball (màxim 3 
pàgines).

6.1 Planificació temporal de les activitats 
amb la previsió de calendari.

6.2 Desglossament de les tasques del 
pla de treball.
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7. Aplicacions del projecte en el sistema 
educatiu (màxim 2 pàgines).

7.1 Especificació de les aplicacions que el 
material tindrà en el sistema educatiu.

7.2 Pla de difusió i explotació dels resultats 
del projecte.

8. Altres consideracions particulars, com 
la pertinença a un grup de recerca de la uni-
versitat del qual el projecte formi part (màxim 
1 pàgina).

9. Bibliografia bàsica utilitzada en la redacció 
del projecte (màxim 1 pàgina).

(07.116.220)

ANUNCI pel qual es fan públiques diverses 
adjudicacions definitives de contractes.

En compliment del que estableix l’article 
93.2 del Text refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, 
mitjançant aquest anunci es fan públiques les 
següents adjudicacions definitives referents als 
expedients de contractació que s’indiquen:

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu-
cació.
Dependència en la qual es tramita l’expe-
dient: Servei de Contractacions i Subminis-
traments.
Número d’expedient: 2726/06.
Objecte del contracte: servei de neteja i cuina 
de llars d’infants del Departament d’Educació 
pels anys 2006 i 2007.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 1.841.670,00 
euros, IVA inclòs, desglossat en els següents 
lots:

Lot 1 (El Drac): 66.500,00 euros, IVA 
inclòs.

Lot 2 (El Garbí): 147.250,00 euros, IVA 
inclòs.

Lot 3 (Dumbo): 61.750,00 euros, IVA 
inclòs.

Lot 4 (L’Airet): 103.550,00 euros, IVA 
inclòs.

Lot 5 (El Tren): 103.550,00 euros, IVA 
inclòs.

Lot 6 (Barrufets): 139.650,00 euros, IVA 
inclòs.

Lot 7 (El Gavot): 140.600,00 euros, IVA 
inclòs.

Lot 8 (El Passeig): 144.400,00 euros, IVA 
inclòs.

Lot 9 (J. Pallach): 139.650,00 euros, IVA 
inclòs.

Lot 10 (L’Espurna): 159.600,00 euros, IVA 
inclòs.

Lot 11 (L’Oreneta): 139.650,00 euros, IVA 
inclòs.

Lot 12 (La Ginesta): 149.150,00 euros, 
IVA inclòs.

Lot 13 (La Pomera): 163.400,00 euros, 
IVA inclòs.

Lot 14 (Sant Roc): 115.900,00 euros, IVA 
inclòs.

Lot 15 (Rossinyol): 18.050,00 euros, IVA 
inclòs.

Lot 16 (El Tarlà): 9.120,00 euros, IVA 
inclòs.

Lot 17 (L’Arrel): 17.100,00 euros, IVA 
inclòs.

Lot 18 (Mare de Déu Núria): 17.100,00 
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOUE amb data 23 d’agost 
de 2006.

Publicat al BOE núm.: 0221, amb data 15 
de setembre de 2006.

Publicat al DOGC núm.: 4723, amb data 
21 de setembre de 2006.
Data d’adjudicació: 3 de novembre de 2006.
Import total d’adjudicació: 1.463.191,28 
euros, IVA inclòs, desglossat en els següents 
contractes:

Selmar, SA, per un import total  de 
1.013.762,80 euros, IVA inclòs, corresponent 
als lots 1 (El Drac) per un import de 55.939,68 
euros, IVA inclòs, lot 2 (El Garbí) per un import 
de 122.881,52 euros, IVA inclòs, lot 3 (Dumbo) 
per un import de 51.759,12 euros, IVA inclòs, 
lot 6 (Barrufets) per un import de 116.511,20 
euros, IVA inclòs, lot 7 (El Gavot) per un im-
port de 116.511,20 euros, IVA inclòs, lot 8 (El 
Passeig) per un import de 116.511,20 euros, 
IVA inclòs, lot 9 (J. Pallach) per un import de 
116.511,20 euros, IVA inclòs, lot 11 (L’Oreneta) 
per un import de 116.511,20 euros, IVA inclòs, 
lot 12 (La Ginesta) per un import de 116.511,20 
euros, IVA inclòs i lot 14 (Sant Roc) per un 
import de 84.115,28 euros, IVA inclòs.

Ambimante, SA, per un import total de 
319.716,96 euros, IVA inclòs, corresponent 
als lots 4 (L’Airet) per un import de 84.436,32 
euros, IVA inclòs, lot 5 (El Tren) per un import 
de 80.056,16 euros, IVA inclòs, lot 13 (La 
Pomera) per un import de 112.009,44 euros, 
IVA inclòs, lot 15 (Rossinyol) per un import de 
12.610,24 euros, IVA inclòs, lot 16 (El Tarlà) per 
un import de 6.664,64 euros, IVA inclòs, lot 
17 (L’Arrel) per un import de 11.970,08 euros, 
IVA inclòs, i lot 18 (Mare de Déu Núria) per un 
import de 11.970,08 euros, IVA inclòs.

Clanser, SA, per un import total de 
129.711,52 euros, IVA inclòs, corresponent 
al lot 10 (L’Espurna).
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.

Número d’expedient: 2783/06.
Objecte del contracte: servei de neteja de 
diverses dependències del Departament 
d’Educació.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 491.120,90 
euros, IVA inclòs, desglossat en els següents 
lots:

Lot 1 (Serveis Territorials de Barcelona - I 
Ciutat): 141.726,90 euros, IVA inclòs.

Lot 2 (Serveis Territorials de Barcelona - II 
Comarques): 130.868,40 euros, IVA inclòs.

Lot 3 (Comité Laboral de Barcelona i Comité 
intercentres de Catalunya): 4.674,00 euros, 
IVA inclòs.

Lot 4 (Centre de Documentació i Experi-
mentació en Ciències i Tecnologia): 15.418,50 
euros, IVA inclòs.

Lot 5 (Seu dels representants sindicals): 
5.700,00 euros, IVA inclòs.

Lot 6 (Serveis Territorials de Lleida i d’altres 
unitats del departament): 84.581,40 euros, 
IVA inclòs.

Lot 7 (Serveis Territorials de Tarragona i 
dels representants sindicals): 68.415,50 euros, 
IVA inclòs.

Lot 8 (Serveis Territorials de les Terres de 
l’Ebre): 39.736,20 euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 19 d’octubre de 2006.

Import total d’adjudicació: 417.295,08 eu-
ros, IVA inclòs, desglossat en els següents 
contractes:

ISS Facility Services, SA, per un import total 
de 264.614,56 euros, IVA inclòs, corresponent 
als lots 1 (Serveis Territorials de Barcelona - I 
Ciutat) per un import de 118.969,76 euros, IVA 
inclòs, lot 2 (Serveis Territorials de Barcelona 
- II Comarques) per un import de 111.910,40 
euros, IVA inclòs, lot 5 (Seu dels representants 
sindicals) per un import de 5.236,00 euros, 
IVA inclòs, i lot 8 (Serveis Territorials de les 
Terres de l’Ebre) per un import de 28.498,40 
euros, IVA inclòs.

Clece, SA, per un import total de 152.680,52 
euros, IVA inclòs, corresponent als lots 3 (Co-
mité Laboral de Barcelona i Comité intercentres 
de Catalunya) per un import de 4.224,64 euros, 
IVA inclòs, lot 4 (Centre de Documentació i 
Experimentació en Ciències i Tecnologia) per 
un import de 14.087,64 euros, IVA inclòs, lot 
6 (Serveis Territorials de Lleida i d’altres unitats 
del departament) per un import de 68.113,29 
euros, IVA inclòs, i lot 7 (Serveis Territorials de 
Tarragona i dels representants sindicals) per un 
import de 66.254,95 euros, IVA inclòs.
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.

Número d’expedient: 2947/06.
Objecte del contracte: servei d’implantació 
del programari de monitorització i gestió dels 
sistemes d’informació del Departament.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat (derivat d’acord marc).
Pressupost base de la licitació: 110.000,00 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 21 de setembre de 
2006.
Import total d’adjudicació: 99.000,00 euros, 
IVA inclòs.
Contractista: Hewlett Packard Española, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.

Número d’expedient: 2949/06.
Objecte del contracte: consultoria de definició 
de servei de l’Àrea d’Arquitectura Tecnològica 
del Departament.
Tipus de contracte: consultoria i assistència.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 117.000,00 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4710, amb data 1 de 
setembre de 2006.
Data d’adjudicació: 30 de novembre de 
2006.
Import total d’adjudicació: 108.225,00 euros, 
IVA inclòs.
Contractista: Everis Spain, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.

Número d’expedient: 3115/06.
Objecte del contracte: servei d’elaboració, ma-
quetació, impressió, manipulació i distribució 
de 310.000 exemplars de dues col·leccions 
de revistes de jocs de passatemps en llengua 
catalana.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat (derivat de concurs desert).
Pressupost base de la licitació: 117.490,00 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4693, amb data 8 
d’agost de 2006.
Data d’adjudicació: 26 de setembre de 
2006.
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Import total d’adjudicació: 111.910,00 euros, 
IVA inclòs.
Contractista: Zugarto Ediciones, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.

Número d’expedient: 3296/06.
Objecte del contracte: subministrament 
d’equipament per a les unitats de producció 
audiovisuals per renovar els equipaments de 
producció d’àudio i vídeo.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 112.344,00 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4752, amb data 2 
de gener de 2006.
Data d’adjudicació: 5 de desembre de 2006.
Import total d’adjudicació: 111.220,00 euros, 
IVA inclòs.
Contractista: ID Grup, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.

Número d’expedient: 3376/06.
Objecte del contracte: subministrament dels 
continguts “El Cos Humà”, “Com funcionen 
les coses”, “Enciclopèdia de la Ciència”, “En-
ciclopèdia de la Naturalesa” per als portals del 
Departament d’Educació.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat (únic productor).
Pressupost base de la licitació: 139.200,00 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 2 de novembre de 2006.
Import total d’adjudicació: 139.200,00 euros, 
IVA inclòs.
Contractista: Arazonia Barcelona, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.

Número d’expedient: 3377/06.
Objecte del contracte: subministrament d’una 
llicència antivirus Panda Enterprisecure amb 
Tecnologies Truprevert (1 any) per als equips 
informàtics del Departament d’Educació.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat (derivat d’acord marc).
Pressupost base de la licitació: 72.000,00 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 22 de novembre de 
2006.
Import total d’adjudicació: 62.060,00 euros, 
IVA inclòs.
Contractista: Inforein, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.

Número d’expedient: 3489/06.
Objecte del contracte: servei d’informació i 
actualitat i de blocs per a centres educatius 
per al portal edu365.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat (únic productor).
Pressupost base de la licitació: 107.552,50 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 29 de novembre de 
2006.
Import total d’adjudicació: 87.997,50 euros, 
IVA inclòs.
Contractista: Partal, Maresma & Associats.
Nacionalitat del contractista: espanyola.

Número d’expedient: 3596/06.
Objecte del contracte: servei de la Campanya 
“Eleccions per a la renovació dels Consells 
Escolars de Catalunya”.
Tipus de contracte: servei.

Tramitació: ordinària.
Forma: negociat (concurs previ d’uniformi-
tat).
Pressupost base de la licitació: 65.000,00 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 2 de novembre de 2006.
Import total d’adjudicació: 64.629,85 euros, 
IVA inclòs.
Contractista: Centro de Investigación y Compra 
de Medios, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.

Número d’expedient: 3754/06.
Objecte del contracte: servei de la Campanya 
“Promoció i difusió de titulacions de formació 
professional”.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat (concurs previ d’uniformi-
tat).
Pressupost base de la licitació: 1.000.000,00 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 22 de novembre de 
2006.
Import total d’adjudicació: 999.110,15 euros, 
IVA inclòs.
Contractista: Media Planning Group, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.

Barcelona, 29 de desembre de 2006

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.114.138)

ANUNCI de convocatòria per a la licitació 
de dos contractes d’obres (exp. 1058/07 i 
1059/07).

—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: Veure annex.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Veure annex.
b) Termini d’execució: 4 mesos a comptar 

des de la data de l’acta de comprovació de 
replanteig a efectuar en un termini màxim 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: Veure annex.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
(Veure annex).

—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 personals, fins 
a 6 punts per mitjans materials adequats al 
tipus d’execució i fins a 3 punts pel programa 
de treball.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Registre 
General.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 
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 presentació 
de proposicions.

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

comptats des de l’endemà de la publicació 
d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar que 
si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, 
la presentació de proposicions es prorrogarà 
fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: 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-Registre 

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

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre 

per correu dins el termini d’admissió. En aquest 
cas, caldrà justificar la data i hora d’imposició 
de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar 
a l’òrgan de contractació la remissió de l’ofer-
ta mitjançant fax, telegrama o a l’adreça de 
correu electrònic que s’esmenta en el plec de 
clàusules, durant el mateix dia.

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

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

Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies naturals comptats des 

de l’endemà de l’acabament del termini de 
presentació de les proposicions. Si el dia 
d’obertura de proposicions és dissabte o festiu, 
el termini es prorrogarà automàticament fins 
al següent dia hàbil.

En cas que es presentin proposicions per 
correu, es comunicarà oportunament a les 
persones interessades la data d’obertura de 
proposicions.

e) Hora: 10.00 h.

—11 Despeses d’anunci
L’import de l’Anunci és a càrrec de l’empresa 

adjudicatària.

ANNEX

Obra núm. 1:
a) Número d’expedient: 1058/07.
b) Objecte del contracte: obres de construc-

ció de dues escales d’emergència al CEIP 
Juan Ramon Jiménez de Martorell (Baix 
Llobregat).
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c) Pressupost de licitació
Import total: 81.010,89 euros, IVA inclòs.
d) Requisits específics del contractista:
Documentació acreditativa de solvència 

econòmica, financera i tècnica que consta a 
l’apartat G del quadre de característiques del 
plec de clàusules administratives particulars. 
L’empresa ha de demostrar que té un xifra glo-
bal de negocis durant els últims tres exercicis 
d’un mínim de 60.000,00 euros anuals.

Classificació optativa: grup:C, subgrup: 
Complet, categoria: C.

La seva presentació és potestativa i úni-
cament a efectes de dispensa de presentar 
la documentació acreditativa de la solvència 
econòmica, financera i tècnica de l’empresa.

Obra núm. 2:
a) Número d’expedient: 1059/07.
b) Objecte del contracte: obres de renovació 

de portes i instal·lació d’ascensor a l’IES Les 
Marines de Castelldefels (Baix Llobregat).

c) Pressupost de licitació
Import total: 87.795,46 euros, IVA inclòs.
d) Requisits específics del contractista:
Documentació acreditativa de solvència 

econòmica, financera i tècnica que consta a 
l’apartat G del quadre de característiques del 
plec de clàusules administratives particulars. 
L’empresa ha de demostrar que té un xifra glo-
bal de negocis durant els últims tres exercicis 
d’un mínim de 60.000,00 euros anuals.

Classificació optativa:
Grup: C, subgrup: Complet, categoria: C i 

Grup:J, subgrup: 1, categoria: C.
La seva presentació és potestativa i úni-

cament a efectes de dispensa de presentar 
la documentació acreditativa de la solvència 
econòmica, financera i tècnica de l’empresa.

Barcelona, 25 d’abril de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.116.025)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació del 
contracte d’obres d’acabament de finestres 
d’alumini i d’instal·lació ascensor a l’IES Es-
tany de la Ricarda del Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat) (exp. 1057/07).

—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: 1057/07.

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

bament de finestres d’alumini i d’instal·lació 
ascensor a l’IES Estany de la Ricarda del Prat 
de Llobregat (Baix Llobregat).

b) Termini d’execució: 4 mesos a comptar 
des de la data de l’acta de comprovació de 
replanteig a efectuar en un termini màxim 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: 174.717,33 euros, IVA inclòs.

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

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C, subgrup complet, ca-

tegoria d i Grup J, subgrup 1, categoria d.
Les empreses estrangeres comunitàries no 

classificades hauran de presentar els docu-
ments acreditatius de solvència econòmica, 
financera i tècnica que figuren 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 personals, fins 
a 6 punts per mitjans materials adequats al 
tipus d’execució i fins a 3 punts pel programa 
de treball.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Registre 
General.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 
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 presentació 
de proposicions.

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

comptats des de l’endemà de la publicació 
d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar que 
si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, 
la presentació de proposicions es prorrogarà 
fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: 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-Registre 

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

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre 

per correu dins el termini d’admissió. En aquest 
cas, caldrà justificar la data i hora d’imposició 
de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar 
a l’òrgan de contractació la remissió de l’ofer-
ta mitjançant fax, telegrama o a l’adreça de 
correu electrònic que s’esmenta en el plec de 
clàusules, durant el mateix dia.

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

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

Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies naturals comptats des 

de l’endemà de l’acabament del termini de 
presentació de les proposicions. Si el dia 

d’obertura de proposicions és dissabte o festiu, 
el termini es prorrogarà automàticament fins 
al següent dia hàbil.

En cas que es presentin proposicions per 
correu, es comunicarà oportunament a les 
persones interessades la data d’obertura de 
proposicions.

e) Hora: 10.00 h.

—11 Despeses d’anunci
L’import de l’Anunci és a càrrec de l’empresa 

adjudicatària.

Barcelona, 25 d’abril de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.116.165)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació 
de dos contractes d’obres (exp. 1078/07 i 
1079/07).

—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: Veure annex.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Veure annex.
b) Termini d’execució: 2 mesos a comptar 

des de la data de l’acta de comprovació de 
replanteig a efectuar en un termini màxim de 
10 dies des de la data de formalització del 
contracte.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: Veure annex.

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

—6 Requisits específics del contractista
Veure annex.

—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 personals, fins 
a 6 punts per mitjans materials adequats al 
tipus d’execució i fins a 3 punts pel programa 
de treball.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Registre 
General.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 
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.
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g) Data límit d’obtenció de documents i 
informació: durant tot el període de presentació 
de proposicions.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals 

comptats des de l’endemà de la publicació 
d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar que 
si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, 
la presentació de proposicions es prorrogarà 
fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: 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-Registre 

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

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre 

per correu dins el termini d’admissió. En aquest 
cas, caldrà justificar la data i hora d’imposició 
de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar 
a l’òrgan de contractació la remissió de l’ofer-
ta mitjançant fax, telegrama o a l’adreça de 
correu electrònic que s’esmenta en el plec de 
clàusules, durant el mateix dia.

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

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

Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals comptats des 

de l’endemà de l’acabament del termini de 
presentació de les proposicions. Si el dia 
d’obertura de proposicions és dissabte o festiu, 
el termini es prorrogarà automàticament fins 
al següent dia hàbil.

En cas que es presentin proposicions per 
correu, es comunicarà oportunament a les 
persones interessades la data d’obertura de 
proposicions.

e) Hora: 10.00 h.

—11 Despeses d’anunci
L’import de l’Anunci és a càrrec de l’empresa 

adjudicatària.

ANNEX:

Obra núm. 1:
a) Número d’expedient: 1078/07.
b) Objecte del contracte: obres d’infraes-

tructures edifici prefabricat 2 mòduls al CEIP 
Fluvià de Barcelona (Barcelonès).

c) Pressupost de licitació
Import total: 227.894,60 euros, IVA inclòs.
d) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup: C, subgrup: Complet, 

categoria: e.
Les empreses estrangeres comunitàries no 

classificades hauran de presentar els docu-
ments acreditatius de solvència econòmica, 
financera i tècnica que figura a l’apartat G 
del quadre de característiques del plec de 
clàusules administratives.

Obra núm. 2:
a) Número d’expedient: 1079/07.
b) Objecte del contracte: obres d’infraes-

tructures edifici prefabricat d’un mòdul al CEIP 
Llacuna de Barcelona (Barcelonès).

c) Pressupost de licitació
Import total: 72.262,23 euros, IVA inclòs.
d) Requisits específics del contractista:
Documentació acreditativa de solvència 

econòmica, financera i tècnica que consta a 
l’apartat G del quadre de característiques del 
plec de clàusules administratives particulars. 
L’empresa ha de demostrar que té un xifra glo-
bal de negocis durant els últims tres exercicis 
d’un mínim de 60.000,00 euros anuals.

Classificació optativa: grup:C, subgrup: 
Complet, categoria: c.

La seva presentació es potestativa i úni-
cament a efectes de dispensa de presentar 
la documentació acreditativa de la solvència 
econòmica, financera i tècnica de l’empresa.

Barcelona, 2 de maig de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.123.036)

RESOLUCIÓ EDU/1349/2007, de 4 de maig, 
per la qual es resol amb caràcter provisional la 
renovació i modificació dels concerts educatius 
de diversos centres docents privats per als 
nivells postobligatoris.

D’acord amb el que disposen els articles 
31.1 i 35 del Decret 56/1993, de 23 de febrer, 
sobre concerts educatius, els centres que de-
sitgin modificar i renovar els seus concerts ho 
sol·licitaran durant el mes de gener als serveis 
territorials del Departament d’Educació.

Analitzades les sol·licituds presentades, les 
dades i les previsions de les quals es pot dis-
posar abans de la preinscripció dels alumnes 
per al curs 2007/2008, i dins el que preveuen 
la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educa-
ció; el Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre 
concerts educatius, i la resta de la normativa 
aplicable, cal procedir a l’aprovació provisional 
de la renovació i modificació dels concerts 
educatius dels centres docents privats.

En conseqüència, a proposta de la Direcció 
General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Aprovar amb caràcter provisional la mo-
dificació per tres anys dels concerts educatius 
en l’etapa de batxillerat dels centres docents 
privats que es detallen a l’annex 1 d’aquesta 
disposició, amb les unitats que per a cadascun 
s’hi especifiquen.

—2 Aprovar amb caràcter provisional la 
renovació per un any dels concerts educatius 
en el nivell de cicle formatiu de grau mitjà i de 
cicle formatiu de grau superior dels centres 
docents privats que es detallen a l’annex 2 
d’aquesta disposició, amb les unitats que s’hi 
especifiquen.

—3 D’acord amb l’article 20 del Reial decret 
1537/2003, de 5 de desembre, pel qual s’es-
tableixen els requisits mínims dels centres que 
imparteixen ensenyaments escolars de règim 
general, els centres docents que imparteixin 
batxillerat tindran un màxim de 35 alumnes 
per unitat escolar.

La concertació de les unitats de batxillerat 
queda subjecta a l’assoliment d’una relació 
mínima de 30 alumnes per a cadascuna de 
les unitats.

—4 Segons disposa l’article 27 del Reial 
decret 1537/2003, de 5 de desembre, indicat, 
els centres docents que imparteixin formació 
professional tindran un màxim de 30 alumnes 
per unitat escolar.

La concertació de les unitats de cicles for-
matius de grau mitjà i de grau superior queda 
subjecta a l’assoliment de la següent relació 
mínima d’alumnes en cadascun dels cursos 
que integren un cicle formatiu:

Una línia: 15 alumnes.
Dues línies: 45 alumnes.
Tres línies: 75 alumnes.
Això no obstant, es podran tenir en consi-

deració altres relacions alumnes/unitat en virtut 
dels ensenyaments i de les característiques de 
les zones on s’imparteixin.

—5 D’acord amb el que disposen els apartats 
1, 4 i 5 de l’article 31 del Decret 56/1993, 
de 23 de febrer, sobre concerts educatius, 
modificat pel Decret 155/1997, de 25 de juny, 
un cop finalitzat el període de preinscripció 
d’alumnes per al curs 2007/2008, i en funció 
de les dades de preinscripció, el Departament 
d’Educació, abans que s’iniciï el període de 
matriculació, emetrà la resolució definitiva de 
les modificacions dels concerts educatius per 
als nivells postobligatoris, que es publicarà 
al DOGC. Als centres que no hagin assolit 
la relació esmentada al punt anterior, se’ls 
denegarà amb caràcter definitiu la renovació 
o modificació.

—6 Els concerts aprovats per aquesta dis-
posició seran de règim singular. Els centres 
que subscriguin aquests concerts podran 
percebre dels alumnes de batxillerat o de 
cicles formatius de grau superior la quantitat 
de 18,03 euros per alumne i mes, durant deu 
mesos per curs escolar durant la vigència del 
concert, com a finançament complementari 
dels mòduls econòmics establerts. Pel que fa 
als cicles formatius de grau mitjà, els centres 
han d’impartir els ensenyaments de manera 
gratuïta.

—7 La concessió d’aquesta renovació i mo-
dificació dels concerts educatius dels centres 
docents privats es farà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària EN03 D/488000100/4210.

—8 La renovació i modificació dels concerts 
educatius que s’aproven mitjançant aquesta 
disposició tindrà efectes a partir de l’1 de 
setembre de 2007.

—9 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 
de centres docents.

Contra aquesta Resolució les persones 
interessades podran interposar una reclamació 
davant el conseller d’Educació en el termini 
de deu dies a comptar de l’endemà de la 
seva publicació al DOGC, la qual es resoldrà 
en la resolució indicada al punt cinquè, que 
aprovarà amb caràcter definitiu la renovació i 
modificació dels concerts educatius.

Barcelona, 4 de maig de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
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ANNEX 1

BATX: batxillerat.
BATX: U1 - U2.
U1: unitats concertades de primer curs de 
batxillerat.
U2: unitats concertades de segon curs de 
batxillerat.

CFPM: cicle formatiu de grau mitjà.
CFPM: N1 - N2.
N1: unitats concertades de cicle formatiu de 
grau mitjà de primer curs.
N2: unitats concertades de cicle formatiu de 
grau mitjà de segon curs.

CFPM 0101: Conducció d’activitats fisicoes-
portives en el medi natural.
CFPM 0201: Gestió administrativa.
CFPM 0302: Explotacions agràries exten-
sives.
CFPM 0303: Treballs forestals i de conservació 
del medi natural.
CFPM 0305: Jardineria.
CFPM 0401: Preimpressió en arts gràfiques.
CFPN 0402: Impressió en arts gràfiques.
CFPM 0501: Electromecànica de vehicles.
CFPM 0502: Carrosseria.
CFPM 0601: Comerç.
CFPM 0801: Equips i instal·lacions electro-
tècniques.
CFPM 0802: Equips electrònics de consum.
CFPM 0902: Fabricació industrial de fusteria 
i moble.
CFPM 0903: Fabricació a mida i instal·lació 
de fusteria i moble.
CFPM 1001: Cuina.
CFPM 1002: Pastisseria i forneria.
CFPM 1003: Serveis de restaurant i bar.
CFPM 1103: Elaboració de vins i altres be-
gudes.
CFPM 1201: Laboratori d’imatge.
CFPM 1402: Mecanització.
CFPM 1504: Laboratori.
CFPM 1601: Cures auxiliars d’infermeria.
CFPM 1602: Farmàcia.
CFPM 1701: Atenció sociosanitària.
CFPM 1801: Perruqueria.
CFPM 1802: Estètica personal decorativa.
CFPM 1901: Instal·lació i manteniment 
electromecànic de maquinària i conducció 
de línies.
CFPM 1902: Muntatge i manteniment d’instal-
lacions de fred, climatització i producció de 
calor.
CFPM 2201: Explotació de sistemes infor-
màtics.

CFPS: cicle formatiu de grau superior.
CFPS : G1 - G2.
G1: unitats concertades de cicle formatiu de 
grau superior de primer curs.
G2: unitats concertades de cicle formatiu de 
grau superior de segon curs.

CFPS 0151: Animació d’activitats físiques i 
esportives.
CFPS 0251: Secretariat.
CFPS 0252: Administració i finances.
CFPS 0351: Gestió i organització d’empreses 
agropecuàries.
CFPS 0352: Gestió i organització de recursos 
naturals i paisatgístics.
CFPS 0451: Disseny i producció editorial.
CFPS 0551: Automoció.
CFPS 0651: Gestió comercial i màrqueting.
CFPS 0653: Comerç internacional.
CFPS 0751: Desenvolupament i aplicacions 
de projectes de construcció.

CFPS 0752: Desenvolupament de projectes 
urbanístics i operacions topogràfiques.
CFPS 0753: Realització i plans d’obres.
CFPS 0851: Sistemes de regulació i control 
automàtics.
CFPS 0852: Desenvolupament de productes 
electrònics.
CFPS 0853: Instal·lacions electrotècniques.
CFPS 0854: Sistemes de telecomunicació i 
informàtics.
CFPS 1051: Agències de viatges.
CFPS 1052: Allotjament.
CFPS 1053: Informació i comercialització 
turístiques.
CFPS 1054: Restauració.
CFPS 1055: Animació turística.
CFPS 1251: Realització d’audiovisuals i es-
pectacles.
CFPS 1252: Imatge.
CFPS 1253: So.
CFPS 1254: Producció d’audiovisuals, ràdio 
i espectacles.
CFPS 1452: Desenvolupament de projectes 
mecànics.
CFPS 1453: Producció per mecanització.
CFPS 1554: Anàlisi i control.
CFPS 1651: Dietètica.
CFPS 1652: Higiene bucodental.
CFPS 1653: Anatomia patològica i citologia.
CFPS 1654: Laboratori de diagnòstic clínic.
CFPS 1656: Pròtesis dentals.
CFPS 1658: Documentació sanitària.
CFPS 1661: Audiopròtesis.
CFPS 1751: Animació sociocultural.
CFPS 1752: Educació infantil.
CFPS 1753: Integració social.
CFPS 1754: Interpretació del llenguatge de 
signes.
CFPS 1851: Assessoria d’imatge personal.
CFPS 1852: Estètica.
CFPS 1951: Manteniment i muntatge d’instal-
lacions d’edifici i procés.
CFPS 1952: Desenvolupament de projectes 
d’instal·lacions de fluids, tèrmiques i de ma-
nutenció.
CFPS 1953: Manteniment d’equips indus-
trials.
CFPS 2251: Administració de sistemes in-
formàtics.
CFPS 2252: Desenvolupament d’aplicacions 
informàtiques.

Causes de denegació (CD):
(1) D’acord amb el que estableix l’article 

116 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació, no se satisfan necessitats d’esco-
larització i els ensenyaments per als quals se 
sol·licita el concert no tenen caràcter gratuït.

(2) Les unitats per a les quals se sol·licita 
concert no estan autoritzades i, segons el que 
disposen l’article 3.2 del Decret 56/1993, de 23 
de febrer, sobre concerts educatius, i l’article 
14 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 
reguladora del dret a l’educació, és requisit 
imprescindible que els centres concertats 
estiguin degudament autoritzats en els nivells 
educatius objecte de concert.

(3) D’acord amb els articles 109 i 116 de la 
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, 
la concertació de noves línies s’efectua de 
forma progressiva.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I 
(CIUTAT)

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Escola Pia Sant Antoni.

Codi: 08005746.
Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 3-3. USD: 2. CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Gravi.
Codi: 08011448.
Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-1. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sant Francesc.
Codi: 08003658.
Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 1-1. USD: 2. CD: (1).

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II 
(COMARQUES)

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Joan XXIII.
Codi: 08018871.
Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 3-3.

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLèS 
OCCIDENTAL

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: Ramar 2.
Codi: 08037668.
Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 3-3. USD: 2. CD: (1).

ANNEX 2

SERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT-
ANOIA

Municipi: Gavà (Baix Llobregat).
Denominació: Acadèmia Núria.
Codi: 08031976.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 2.
CFPM 0601: 1.
CFPM 0801: 1-1.
CFPM 2201: 1-1.
CFPS 0251: 1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 2251: 1-1.

Municipi: Igualada (Anoia).
Denominació: Igualada.
Codi: 08019551.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPS 1752: 2-1. USD: 1. CD: (3).

Municipi: Sant Vicenç dels Horts (Baix Llo-
bregat).
Denominació: Salesians Sant Vicenç dels 
Horts.
Codi: 08032063.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 0502: 1-1.
CFPM 0601: 1.
CFPM 0801: 1-1.
CFPM 1402: 1-1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0851: 1-1.

Municipi: Viladecans (Baix Llobregat).
Denominació: Sant Gabriel.
Codi: 08031231.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 0501: 1-1.
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CFPM 0502: 1-1.
CFPM 0601: 1.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I 
(CIUTAT)

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Academia Hispano-Francesa.
Codi: 08035571.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 0.
CFPS 0252: 0-0.
CFPS 0651: 0.
CFPS 0854: 0-0.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: AF Centre d’estudis.
Codi: 08014139.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0651: 1. USD: 1. CD: (1).
CFPS 0653: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Arco.
Codi: 08041741.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0801: 1-1.
CFPM 0802: 1-1.
CFPS 1752: 2-2.
CFPS 1753: 1-1.
CFPS 1754: 0-0. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Bemen 3.
Codi: 08031897.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 0801: 1-1.
CFPM 1701: 1-1.
CFPM 2201: 2-2.
CFPS 1752: 2-2.
CFPS 1753: 1-1.
CFPS 2251: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Centre d’Estudis Catalunya.
Codi: 08036871.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 1601: 1. USD: 1. CD: (1).
CFPM 1701: 1-0. USD: 1. CD: (3).
CFPS 1651: 1-1. USD: 2. CD: (1).
CFPS 1658: 1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Centre d’Estudis Politècnics.
Codi: 08032208.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 1.
CFPS 0251: 1.
CFPS 0252: 2-2.
CFPS 0651: 2.
CFPS 1051: 1.
CFPS 2251: 2-2.
CFPS 2252: 2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Centre Villar.
Codi: 08037589.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 0. USD: 1. CD: (1).
CFPM 2201: 1-1.
CFPS 0651: 1.
CFPS 0854: 1-1.
CFPS 1253: 3-3.
CFPS 1254: 0-0. USD: 2. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Centro Catalán Comercial.
Codi: 08033638.

Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 2.
CFPS 0251: 1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 1053: 2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: CEYR-Villarroel.
Codi: 08032211.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0501: 1-1.
CFPM 0502: 1-1.
CFPM 1601: 2.
CFPM 1602: 2.
CFPS 0551: 1-1.
CFPS 1658: 1. USD: 1. CD: (1).
CFPS 1752: 1-1.
CFPS 1753: 1-1.
CFPS 1754: 2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Comercial Català.
Codi: 08044909.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPS 1752: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: El Clot.
Codi: 08009260.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0501: 1-1.
CFPM 0801: 1-1. USD: 1. CD: (1).
CFPM 0802: 1-1.
CFPM 1402: 1-1.
CFPM 1902: 2-2.
CFPS 0551: 1-1.
CFPS 0651: 1.
CFPS 0751: 1-1. USD: 1. CD: (1).
CFPS 0752: 1-1.
CFPS 0753: 0-1.
CFPS 0851: 1-1.
CFPS 0852: 1-1.
CFPS 0854: 1-1.
CFPS 1452: 0-1.
CFPS 1453: 1-1.
CFPS 1661: 2-2.
CFPS 1951: 1-1.
CFPS 1952: 0-1. USD: 1. CD: (1).
CFPS 2251: 0-1. USD: 1. CD: (1).
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Esc. Prof. Salesiana.
Codi: 08014279.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 0401: 1-1.
CFPM 0402: 1.
CFPM 0501: 2-2.
CFPM 0801: 2-2.
CFPM 0802: 1-1.
CFPM 0902: 1.
CFPM 0903: 1-1.
CFPM 1402: 1-1.
CFPM 2201: 2-2.
CFPS 0451: 1-1.
CFPS 0851: 1-1.
CFPS 0852: 1-1.
CFPS 0854: 1-1.
CFPS 1452: 1-1.
CFPS 1453: 1-1.
CFPS 2251: 1-1.
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Escola Tècnico-Professional 
Xavier.
Codi: 08031927.

Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 2.
CFPM 1601: 2.
CFPM 1602: 2.
CFPS 0251: 1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 1055: 1.
CFPS 1651: 1-1.
CFPS 1752: 2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Escuela de FP Oscus.
Codi: 08014255.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 0802: 1-1.
CFPM 1201: 2.
CFPM 1601: 2.
CFPM 1801: 1-1.
CFPS 0651: 0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 1658: 1.
CFPS 2251: 0-0. USD: 2. CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Joan Pelegrí.
Codi: 08013640.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0854: 1-1.
CFPS 1554: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: L’Esperança.
Codi: 08008267.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: La Salle Barceloneta.
Codi: 08010961.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 0501: 1-1.
CFPM 0601: 1.
CFPM 0802: 1-1.
CFPM 2201: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: López Vicuña.
Codi: 08035015.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 1601: 2.
CFPM 1602: 1.
CFPM 1701: 1-1.
CFPS 0651: 1.
CFPS 0653: 1-1.
CFPS 1658: 2.
CFPS 1752: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Molina.
Codi: 08010882.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Monlau.
Codi: 08037395.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 0501: 6-6.
CFPM 0502: 2-2.
CFPM 1901: 1-1.
CFPM 2201: 2-2.
CFPS 0551: 3-3.
CFPS 2251: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Palcam.
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Codi: 08010468.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 1.
CFPM 2201: 1-1.
CFPS 0252: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Prat.
Codi: 08013767.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPS 0252: 1-0.
CFPS 0651: 1.
CFPS 1053: 1.
CFPS 2251: 0-1.
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Roca.
Codi: 08044326.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 2.
CFPM 0501: 1-1.
CFPM 0601: 1.
CFPM 0802: 1-1.
CFPM 1601: 2.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0854: 1-1.
CFPS 1051: 1.
CFPS 1658: 1.
CFPS 1752: 2-2.
CFPS 1753: 1-1.
CFPS 2251: 1-1.
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sagrat Cor-Sarrià.
Codi: 08004717.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 1701: 1-1.
CFPS 1752: 2-2.
CFPS 1753: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sant Francesc.
Codi: 08003658.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 1.
CFPM 0801: 1-1.
CFPM 2201: 0-0. USD: 1. CD: (1) i ( 2).
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0651: 1.
CFPS 0854: 1-1.
CFPS 2251: 1-1.
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sant Ignasi.
Codi: 08004067.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 1001: 1-1.
CFPM 1003: 1.
CFPS 0151: 1-1.
CFPS 0651: 1.
CFPS 1053: 1.
CFPS 1054: 1-1.
CFPS 1251: 2-1. USD: 1. CD: (3).
CFPS 1252: 1-1.
CFPS 1254: 1-1.
CFPS 1753: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Santa Maria dels Apòstols.
Codi: 08008191.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 0. USD: 1. CD: (1).
CFPM 1601: 1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Santa Teresa de Jesús.
Codi: 08036858.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPS 1654: 0-0.
CFPS 1754: 0-0.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Santapau-Pifma.
Codi: 08037346.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 0802: 0-0. USD: 2. CD: (1).
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0651: 1.
CFPS 0854: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Santíssima Trinitat.
Codi: 08014310.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 1601: 1.
CFPS 0252: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Solc Nou.
Codi: 08036755.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 1601: 2.
CFPM 1602: 1.
CFPS 1752: 2-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Stucom.
Codi: 08032361.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 2.
CFPM 2201: 2-2.
CFPS 0252: 2-2.
CFPS 0651: 2.
CFPS 0854: 1-1.
CFPS 2251: 2-2.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II 
(COMARQUES)

Municipi: Badalona (Barcelonès).
Denominació: Badalonès.
Codi: 08000761.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 2.

Municipi: Badalona (Barcelonès).
Denominació: Cultural.
Codi: 08000918.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 2201: 1-1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 2251: 1-1.

Municipi: Badalona (Barcelonès).
Denominació: Joan Maragall.
Codi: 08034916.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 1.
CFPM 1601: 2.
CFPM 1602: 2.

Municipi: Badalona (Barcelonès).
Denominació: Llefià.
Codi: 08000712.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0801: 1-1.
CFPM 0802: 1-1.
CFPM 2201: 1-1.
CFPS 0854: 1-1.

Municipi: Badalona (Barcelonès).
Denominació: Sant Domènec Savio.

Codi: 08000499.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 1.
CFPM 1402: 1-1.

Municipi: Berga (Berguedà).
Denominació: Sant Francesc.
Codi: 08014711.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 0501: 1-1.
CFPM 0801: 1-1.
CFPS 0251: 1.
CFPS 1953: 1-0.
CFPS 2251: 0-0. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Calella (Maresme).
Denominació: Freta.
Codi: 08035787.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 1601: 1.
CFPM 1602: 1.
CFPM 2201: 1-1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 1652: 1.
CFPS 1752: 1-1.

Municipi: Granollers (Vallès Oriental).
Denominació: Educem.
Codi: 08017840.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 1602: 1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Dolmen.
Codi: 08038673.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPS 0252: 1-1.
CFPS 1654: 1-1.
CFPS 1752: 1-1.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Jaume Balmes.
Codi: 08038867.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0802: 1-1.
CFPM 1602: 1.
CFPM 1802: 1.
CFPS 0651: 1.
CFPS 0854: 1-1.
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Joan XXIII.
Codi: 08018871.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0101: 1.
CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 1.
CFPM 0801: 1-1.
CFPM 2201: 1-1.
CFPS 0151: 1-1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0854: 1-1.
CFPS 1051: 1.
CFPS 2251: 1-1.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Miquel Servet.
Codi: 08031988.
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Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 1601: 2.
CFPM 1602: 1.
CFPS 1658: 1.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Pineda.
Codi: 08018901.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 1001: 1-1.
CFPM 1002: 1.
CFPM 1003: 0. USD: 1. CD: (1).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Sant Josep Obrer.
Codi: 08018601.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 1.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Xaloc.
Codi: 08018561.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0801: 1-0.
CFPM 1402: 0-1.
CFPM 1901: 1-1.
CFPM 1902: 1-0.
CFPS 0851: 1-1.
CFPS 1453: 0-1.
CFPS 1951: 1-1.
CFPS 2251: 1-1.

Municipi: les Masies de Voltregà (Osona).
Denominació: EFA Quintanes.
Codi: 08032154.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0302: 1-1.
CFPM 0303: 1-1.
CFPM 0305: 1-1.
CFPS 0351: 0-0. USD: 2. CD: (1).
CFPS 0352: 1-1.

Municipi: Manlleu (Osona).
Denominació: La Salle Manlleu.
Codi: 08019952.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 0801: 1-1.
CFPM 1402: 1-1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0851: 0-0. USD: 2. CD: (1).
CFPS 1453: 1-0. USD: 1. CD: (3).
CFPS 2251: 1-1.

Municipi: Manresa (Bages).
Denominació: Joviat.
Codi: 08020036.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 1.
CFPM 1001: 2-2.
CFPM 1002: 1.
CFPM 1003: 1.
CFPM 1601: 1.
CFPM 1602: 1.
CFPM 1701: 1-0.
CFPM 2201: 1-1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0651: 0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 0653: 0-0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 1051: 0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 1054: 0-0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 1651: 0-0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 1652: 1.
CFPS 1654: 0-0. USD: 1. CD: (1).

CFPS 2251: 0-0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 2252: 0-0. USD: 2. CD: (1).

Municipi: Mataró (Maresme).
Denominació: Escola Pia de Mataró.
Codi: 08021107.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0101: 1.
CFPM 0201: 1.
CFPM 0801: 1-1.
CFPM 2201: 1-1.
CFPS 0151: 1-1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0651: 1.
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Mataró (Maresme).
Denominació: Freta.
Codi: 08034141.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 1601: 1.
CFPM 1602: 1.
CFPS 1654: 1-1.
CFPS 1658: 1.
CFPS 1752: 1-1.

Municipi: Navàs (Bages).
Denominació: Diocesana.
Codi: 08022276.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 1901: 0-0. USD: 1. CD: (1).
CFPM 2201: 1-1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0851: 0-0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 1752: 1-0.
CFPS 2251: 0-0. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).
Denominació: Túrbula.
Codi: 08025137.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 1.
CFPM 2201: 0-0. USD: 2. CD: (1).

Municipi: Sant Vicenç de Castellet (Bages).
Denominació: Montserrat.
Codi: 08028540.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 1.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet (Bar-
celonès).
Denominació: Català Comercial.
Codi: 08032051.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 0802: 1-1.
CFPM 1701: 0-0. USD: 1. CD: (2).
CFPM 2201: 0-0. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Vilanova i la Geltrú (Garraf).
Denominació: Santa Teresa de Jesús.
Codi: 08031502.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 1.

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Municipi: Roses (Alt Empordà).
Denominació: Empordà-San José.
Codi: 17003124.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Municipi: la Seu d’Urgell (Alt Urgell).
Denominació: La Salle.
Codi: 25004152.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 0501: 1-1.
CFPM 0801: 1-1.
CFPS 0251: 0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 0252: 1-1.

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Academia Cots.
Codi: 25002741.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 1.

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Episcopal-Mare de Déu de 
l’Acadèmia.
Codi: 25002647.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0601: 1.
CFPM 0801: 1-1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0751: 1-1.
CFPS 0853: 1-1.

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Les Heures.
Codi: 25002775.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 2.
CFPM 1601: 2.
CFPM 2201: 1-1.
CFPS 0251: 1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 2251: 0-1.
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Martínez.
Codi: 25002751.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPS 1752: 1-1.

Municipi: Mollerussa (Pla d’Urgell).
Denominació: La Salle.
Codi: 25003184.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0501: 1-1.
CFPM 0601: 1.
CFPM 0801: 0-1.
CFPM 0802: 1-0.
CFPM 2201: 0-0. USD: 1. CD: (1) i ( 2).
CFPS 0252: 0-1.
CFPS 0653: 1-0.
CFPS 0854: 1-1.

Municipi: Solsona (Solsonès).
Denominació: Arrels II.
Codi: 25004309.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 0501: 1-1.
CFPM 0801: 1-1.
CFPS 0252: 0-1. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Tàrrega (Urgell).
Denominació: Sant Josep.
Codi: 25004486.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Municipi: l’Arboç (Baix Penedès).
Denominació: Esc. Fam. Agr. Campjoliu.
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Codi: 43006290.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0601: 1.
CFPM 1103: 1.

Municipi: Reus (Baix Camp).
Denominació: Maria Rosa Molas.
Codi: 43002351.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 1504: 1.
CFPM 2201: 1-1.

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: Espallargas.
Codi: 43003719.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 1801: 2-2.
CFPM 1802: 1.
CFPS 1852: 1-1.

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: Joan Roig.
Codi: 43003410.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: Joan XXIII.
Codi: 43003151.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 1.
CFPM 1901: 1-1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0651: 1.
CFPS 0853: 1-1.

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 43003495.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 0. USD: 1. CD: (1).

SERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE 
L’EBRE

Municipi: Tortosa (Baix Ebre).
Denominació: Nuestra Señora de la Conso-
lación.
Codi: 43004311.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 1.
CFPM 1601: 1.

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLèS 
OCCIDENTAL

Municipi: Rubí (Vallès Occidental).
Denominació: Regina Carmeli.
Codi: 08023803.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 1601: 1.

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: Ca n’Oriac-Jaume Viladoms.
Codi: 08034151.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 2. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: Jaume Viladoms.
Codi: 08035805.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0801: 1-1.
CFPM 1601: 1.
CFPM 2201: 1-1.

CFPS 0252: 1-1.
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: Taulé Viñas.
Codi: 08024467.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 2.
CFPM 0601: 1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0651: 1.
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Sant Cugat del Vallès (Vallès Oc-
cidental).
Denominació: El Pinar de Nuestra Señora.
Codi: 08026075.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 1601: 1.
CFPS 0251: 0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 1653: 1-1.
CFPS 1658: 0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 1752: 1-1.
CFPS 1753: 0-0. USD: 2. CD: (1).

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominació: Cingle.
Codi: 08032075.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 1601: 2.

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominació: Cultura Pràctica.
Codi: 08030017.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPS 0252: 1-1.

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominació: Edgar.
Codi: 08038120.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 1601: 3.

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominació: Sant Domènec Savio.
Codi: 08029763.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 1.
CFPM 0801: 1-1.
CFPM 0802: 1-1.
CFPM 1402: 1-1.

(07.124.114)

ORDRE EDU/127/2007, de 4 de maig, per 
la qual es convoca concurs de mèrits per a 
la concessió d’ajuts, per formació i perfeccio-
nament en llengües estrangeres, durant l’any 
2007, destinades al professorat de nivell no 
universitari i als cossos d’inspecció.

El Departament d’Educació considera la 
formació en llengües estrangeres del personal 
docent com un dels aspectes prioritaris de la 
formació del professorat.

Per això, en el Pla de formació permanent 
del Departament d’Educació es preveuen 
actuacions específiques per a l’aprenentatge 
i perfeccionament de les llengües estrangeres, 
orientades a la millora de la pràctica docent i a 
l’adquisició de nous coneixements en aquesta 
àrea, adreçades tant al professorat especialista 
en llengües estrangeres com per a aquell que 
ha d’impartir altres matèries.

Amb la finalitat de continuar amb les actuaci-
ons iniciades en anys anteriors, el Departament 
d’Educació considera convenient organitzar 
activitats de formació i perfeccionament en 
llengües estrangeres a Catalunya, Alemanya, 
França, Gran Bretanya, Irlanda, Itàlia i Nova 
Zelanda, durant l’any 2007.

De conformitat amb el que estableixen 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 la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, i a proposta de la Direcció 
General d’Innovació,

Ordeno:

Article 1
1.1 Convocar concurs públic per a la con-

cessió de 1.133 places per realitzar activitats 
de formació i perfeccionament en llengües 
estrangeres adreçades al professorat de 
nivell no universitari i als cossos d’inspecció 
de Catalunya.

Aquestes activitats es realitzaran a Catalunya, 
Alemanya, França, Gran Bretanya, Irlanda, Itàlia 
i Nova Zelanda, durant l’any 2007, tal com 
s’especifica al catàleg que és a disposició de 
les persones interessades a la web http://xtec.
cat/formació.

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

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

Article 2
Aprovar les bases reguladores que regeixen 

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

Article 3
3.1 Els ajuts per a desplaçaments, per un 

import total màxim de 187.500,00 euros, s’ator-
garan amb càrrec a la posició pressupostària 
D/480000100/4260, de l’òrgan gestor EN02, 
del pressupost de la Generalitat de Catalunya 
per al 2006, prorrogat per a l’any 2007, i es 
faran efectius en un sol lliurament.

3.2 La despesa derivada de la realització 
de les activitats de formació i perfeccionament 
en llengües estrangeres serà d’un import total 
màxim de 1.241.970,46 euros i es vehicularà 
mitjançant els expedients de despesa corres-
ponents. D’aquest import total, 1.225.870,46 
euros aniran amb càrrec a la posició pres-
supostària D/226001100/4260 i 16.100,00 
euros amb càrrec a la posició pressupostària 
D/231000100/4260.

3.3 Aquesta distribució podrà modificar-se 
en funció de la concreció dels expedients de 
despesa corresponents a l’organització de les 
activitats esmentades.

3.4 La despesa no té caràcter recurrent 
i, en tot cas, les convocatòries futures estan 
sotmeses a les disponibilitats pressupostàries 
del Departament d’Educació.
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Article 4
Es delega en el director general d’Inno-

vació la competència per resoldre aquesta 
convocatòria.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via 
administrativa, les persones interessades po-
den interposar recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb 
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

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

Barcelona, 4 de maig de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX 1

Bases

—1 Requisits generals de participació
1.1 Pot participar en aquesta convocatòria 

el professorat de Catalunya que es trobi en 
alguna de les situacions següents:

a) Estar en servei actiu en centres educatius 
públics de nivell no universitari.

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

c) Prestar serveis en un centre educatiu 
privat concertat i estar en nòmina de paga-
ment delegat.

d) Estar en servei actiu en una unitat orgà-
nica del Departament d’Educació.

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

1.2 En el cas que se sol·liciti algun curs a 
l’estranger, cal no haver gaudit de cap beca o 
estada a l’estranger del Departament d’Educa-
ció, o de l’Acció Comenius 2.2.C, o de l’Acció 
Grundtvig 3 de la segona fase del Programa 
Sòcrates de la Unió Europea, durant els cursos 
2003-2004, 2004-2005 i 2005-2006.

1.3 El professorat en possessió del cer-
tificat d’aptitud d’escola oficial d’idiomes no 
podrà sol·licitar cap curs intensiu de llengua 
instrumental de l’idioma corresponent, ni 
els cursos de llengua instrumental al Regne 
Unit.

—2 Característiques específiques de les 
activitats

Les activitats de formació objecte d’aquesta 
convocatòria es difondran mitjançant el catàleg 
que es troba disponible a l’adreça http://xtec.
cat/formacio.

Cadascuna de les activitats té unes ca-
racterístiques específiques i s’adrecen a un 
perfil determinat de destinataris. Per tant, les 
persones candidates, abans de presentar la 

seva sol·licitud, hauran de consultar el catàleg 
esmentat per tal de conèixer les característi-
ques i requisits específics.

—3 Informació a Internet
La informació sobre aquesta convocatòria 

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

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

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

A la sol·licitud, cal fer constar les dades 
identificatives de les activitats de formació que 
se sol·liciten, per ordre de preferència, amb un 
màxim de cinc activitats de les que s’anuncien 
al catàleg. De les activitats sol·licitades, només 
tres poden ser activitats que tinguin lloc a l’es-
tranger. En cas que no sigui així, no es tindrà 
en compte l’activitat sol·licitada en quart ni en 
cinquè lloc. En cap cas es podrà concedir més 
d’una de les activitats sol·licitades.

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

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

tràmits necessaris per participar en la convo-
catòria, garanteix la seguretat i fiabilitat de les 
dades generades i trameses per via telemàtica, 
i agilita la gestió de la convocatòria.

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

Una vegada emplenat i comprovat el con-
tingut de la sol·licitud, aquesta es trametrà per 
mitjans telemàtics, dins el termini establert, per 
a la qual cosa se seguiran les instruccions que 
proporcionarà la mateixa aplicació.

En el cas que no s’estigui d’acord amb 
els mèrits que surten reflectits a la sol·licitud 
telemàtica o voler afegir-ne d’altres, les per-
sones participants hauran d’especificar-ho en 
l’espai previst per aquesta finalitat, imprimir 
la sol·licitud i presentar-la, juntament amb la 
documentació acreditativa (original o fotocòpia 
compulsada), dins el termini establert a la base 
4.4 i a qualsevol dels llocs especificats més 
avall per a la presentació de sol·licituds.

4.2.2 Sol·licitud formalitzada en suport 
paper.

Les persones participants que així ho de-
sitgin podran presentar la sol·licitud, acompa-
nyada de la documentació a què fa referència 
la base 4.3, a la seu central 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 
termini que estableix la base 4.4.

En el cas que s’opti per presentar la sol-
licitud en una oficina de correus, es farà en 
sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada i 

segellada pel personal de l’oficina de correus 
abans de ser certificada.

4.3 Cal adjuntar a la sol·licitud els docu-
ments següents:

a) Documents acreditatius dels mèrits, als 
quals s’adjuntarà una llista numerada de la do-
cumentació presentada, seguint la numeració 
de l’annex 2 d’aquesta Ordre.

b) Els documents acreditatius específics 
per a determinats cursos, d’acord amb el que 
s’indica al catàleg d’activitats.

c) En el cas del professorat destinat en 
centres públics de titularitat municipal, certificat 
del/de la director/a o del/de la secretari/ària del 
centre que acrediti que la persona participant 
està en servei actiu.

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

4.4 El termini per formalitzar la sol·licitud 
serà de 10 dies hàbils a comptar a partir de 
l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre 
al DOGC.

—5 Selecció dels participants
5.1 La selecció dels participants, la farà 

una comissió que estarà formada pels mem-
bres següents:

El subdirector general de Formació Perma-
nent i Recursos Pedagògics, o la persona en 
qui delegui, que actuarà com a president.

Dos inspectors/res d’Educació.
La cap de Servei de Programació i Avaluació, 

o la persona en qui delegui.
Dues persones tècniques de la Subdirecció 

General de Formació Permanent i Recursos 
Pedagògics, designades pel director gene-
ral d’Innovació, actuant una d’elles com a 
secretària.

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

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

Per a determinats cursos, segons consta 
al catàleg d’activitats es durà a terme un 
test de nivell eliminatori en les dates que s’hi 
especifiquen.

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

—6 Criteris per a la selecció dels partici-
pants

6.1 Per a l’atorgament de les places es 
valorarà la idoneïtat dels aspirants a partir 
dels mèrits acreditats d’acord amb el barem 
que consta a l’annex 2 d’aquesta Ordre i, si 
s’escau, del resultat del test de nivell.

Per accedir a un curs a l’estranger caldrà 
haver obtingut un mínim de 3 punts en el 
barem de mèrits.

6.2 Per a la concessió de les places corres-
ponents al curs Courses for European Teachers 
of English at Primary Level focusing on C.L.I.L. 
(Content and Language Integrated Learning), 
i al curs Courses for European Teachers of 
English at Secondary Level focusing on C.L.I.L. 
(Content and Language Integrated Learning), 
s’establiran les prioritats següents:

1. Professorat d’altres matèries que estigui 
participant o hagi participat en un projecte 
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d’innovació d’ensenyament de continguts 
curriculars d’àrees no lingüístiques en llengua 
estrangera (Pla Experimental de Llengües 
Estrangeres o Projecte Orator).

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

3. Professorat d’anglès que estigui parti-
cipant o hagi participat en un projecte d’inno-
vació d’ensenyament de continguts curriculars 
d’àrees no lingüístiques en llengua estrangera 
(Pla Experimental de Llengües Estrangeres o 
Projecte Orator).

6.3 Per a la concessió de les places 
corresponents als cursos de llengua instru-
mental al Regne Unit s’establiran les prioritats 
següents:

1. Professorat que estigui en un centre que 
participi o hagi participat en el Pla Experimental 
de Llengües Estrangeres o Projecte Orator.

2. Professorat que estigui en un centre que 
participi en un projecte Comenius.

3. Professorat que participi en un progra-
ma de reciclatge d’anglès del Departament 
d’Educació.

6.4 En cas d’empat entre sol·licitants, la 
preferència s’establirà pels criteris següents:

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

b) Major puntuació en l’apartat 1 de l’an-
nex 2.

c) Major puntuació en l’apartat 11 de 
l’annex 2.

d) Major puntuació en l’apartat 13 de 
l’annex 2.

—7 Resolució de la convocatòria, publicació 
de les llistes i adjudicació de les places

7.1 Transcorregut el termini de presentació 
de sol·licituds, la comissió de selecció farà 
pública als taulers d’anuncis de la seu central 
del Departament d’Educació, dels seus serveis 
territorials i a l’adreça d’Internet http://xtec.
cat/formacio, la llista provisional de sol·licituds 
admeses, no admeses i excloses.

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

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

Contra la resolució definitiva del concurs, que 
posarà fi a la via administrativa, les persones 
interessades podran interposar recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la seva publicació, 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, podran interposar potestativa-
ment recurs de reposició, abans del recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que 
dictarà l’acte, en el termini d’un mes a comptar 

de l’endemà de la seva publicació, segons 
el que disposen els articles 116 i 117 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

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

7.3 Quan, per circumstàncies imprevistes 
i justificades, les persones seleccionades es 
vegin obligades a renunciar a la plaça adjudi-
cada, ho hauran de comunicar a la Direcció 
General d’Innovació en el termini més breu 
que sigui possible.

7.4 Totes les persones seleccionades per 
participar als cursos a l’estranger hauran d’as-
sistir a una reunió informativa a Barcelona, en 
el lloc i en la data que s’indicarà a la resolució 
d’aprovació de la llista definitiva de sol·licituds 
admeses, no admeses i excloses.

—8 Concessió d’ajuts per a desplaça-
ments

Els ajuts per als desplaçaments, que es 
pagaran a les persones interessades un cop 
efectuada l’activitat, no cobriran en cap cas el 
100% de la despesa, sinó el percentatge que 
estableixi la comissió. Els ajuts podran ser d’un 
màxim de 270,00 euros per persona, excepció 
feta dels cursos realitzats a Nova Zelanda, en 
què l’import màxim serà de 2.000,00 euros 
per persona.

Per a les activitats que es fan a Catalunya 
només s’atorgaran ajuts per a desplaçaments 
quan s’hagi recorregut més de 400 km durant 
tota l’activitat.

Per a la percepció dels ajuts caldrà presentar 
a la Direcció General d’Innovació, abans del 
dia 30 de setembre de 2007, la documentació 
següent:

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

b) Per als cursos a l’estranger: un justificant 
dels desplaçaments segons el model que es 
facilitarà als assistents als cursos, una fotocò-
pia compulsada del certificat d’assistència al 
curs i els justificants originals de les despeses 
d’autopistes i gasolina en el cas d’haver utilitzat 
transport privat, o els justificants corresponents 
en el cas d’haver utilitzat transport públic.

Aquesta documentació justificarà l’aplicació 
dels fons percebuts al compliment de la finalitat 
subvencionada.

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

—9 Retorn de la documentació presentada
Els documents acreditatius originals presen-

tats per les persones sol·licitants es podran 
recollir a la seu central del Departament 
d’Educació, durant els mesos de novembre i 
desembre de 2007. Una vegada transcorregut 
aquest termini, s’entendrà que renuncien a 
recuperar-los.

—10 Qüestionari de valoració de l’activitat
Per a totes les activitats realitzades caldrà 

presentar a la Subdirecció General de Formació 

Permanent i Recursos Pedagògics el qüesti-
onari de valoració de l’activitat corresponent 
segons el model lliurat a cada participant.

ANNEX 2

Barem de mèrits

Un mateix mèrit no pot ser puntuat en 
més d’un apartat dels que estableix aquest 
Annex.

Les persones participants que formalitzin la 
sol·licitud a través d’Internet no hauran d’apor-
tar la documentació justificativa dels mèrits que 
ja constin en els registres del Departament 
d’Educació. En el cas que no estigui d’acord 
amb els mèrits que apareixen a la sol·licitud 
telemàtica o en vulguin afegir d’altres, les 
persones participants hauran d’especificar-ho 
en l’espai previst per aquesta finalitat, imprimir 
la sol·licitud i presentar-la, juntament amb la 
documentació acreditativa (original o fotocòpia 
compulsada), dins el termini de presentació de 
sol·licituds especificats a la base 4.4.

Mèrits docents

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

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

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

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

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

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

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

Documentació acreditativa: fotocòpia com-
pulsada de la resolució de reconeixement de 
la capacitació.

5. Exercici de càrrecs directius en centres 
educatius o de càrrecs de responsabilitat en la 
Inspecció d’Educació: fins a 1 punt.

Documentació acreditativa: fotocòpia com-
pulsada del/s nomenament/s.

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

Documentació acreditativa: fotocòpia com-
pulsada del nomenament o de la credencial 
acreditativa de la condició.

Mèrits acadèmics

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

Documentació acreditativa: fotocòpia com-
pulsada del títol.

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

Documentació acreditativa: fotocòpia com-
pulsada del títol.

9. Altres titulacions relacionades amb la 
llengua a la qual s’opta: fins a 1 punt. Només 
es tindrà en compte la titulació de nivell més 
elevat.

Documentació acreditativa: fotocòpia com-
pulsada de les titulacions.

Altres mèrits

10. Participació en activitats de formació 
de 15 hores o més relacionades amb la llengua 
a la qual s’opta: fins a 2 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpies 
compulsades dels certificats.

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

Documentació acreditativa: fotocòpies 
compulsades dels certificats.

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

Documentació acreditativa: fotocòpia com-
pulsada del sumari i l’autoria de les publicaci-
ons; si és un material inèdit, s’hi adjuntarà un 
certificat que n’acrediti l’autoria.

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

Documentació acreditativa: fotocòpies 
compulsades dels certificats.

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

(07.122.054)

RESOLUCIÓ EDU/1365/2007, de 7 de maig, 
de modificació de la Resolució EDU/1085/2007, 
de 5 d’abril, de convocatòria de concurs públic 
per a la selecció de projectes de centres d’edu-
cació infantil i primària i d’educació secundària 
de Catalunya, de titularitat del Departament 
d’Educació, per participar en un pla experi-
mental de llengües estrangeres.

Mitjançant la Resolució EDU/1085/2007, de 
5 d’abril, es va convocar concurs públic per a 
la selecció de projectes de centres d’educació 
infantil i primària i d’educació secundària de 
Catalunya, de titularitat del Departament d’Edu-
cació, per participar en un pla experimental 
de llengües estrangeres (DOGC núm. 4865, 
de 19.4.2007).

La base 5.4 de la Resolució esmentada esta-
bleix que es reservarà un màxim del 10% dels 

projectes per a centres educatius que participen 
en el Pla d’autonomia de centres o en els Plans 
de millora (PMiS o PM) dels centres educatius, 
impulsats pel Departament d’Educació, tan-
mateix, en el càlcul d’aquest percentatge de 
projectes a reservar no es va tenir en compte 
l’increment del total de centres que complien 
aquesta circumstància, derivat de la convocatòria 
dels plans corresponents a l’any 2006.

Per tant, atès que cal incrementar fins al 20% 
dels projectes la reserva indicada, a proposta 
de la Direcció General d’Innovació,

Resolc:

Article únic
Modificar la base 5.4 de la Resolució 

EDU/1085/2007, de 5 d’abril, de convocatòria 
de concurs públic per a la selecció de projectes 
de centres d’educació infantil i primària i d’edu-
cació secundària de Catalunya, de titularitat del 
Departament d’Educació, per participar en un 
pla experimental de llengües estrangeres, que 
queda redactada de la forma següent:

“5.4 La convocatòria serà resolta pel di-
rector general d’Innovació, tenint en compte 
les prioritzacions territorials. Es reservarà un 
màxim del 20% dels projectes per a centres 
educatius que participen en el Pla d’autonomia 
de centres o en els plans de millora (PMiS 
o PM) dels centres educatius, impulsats pel 
Departament d’Educació. Aquesta reserva està 
condicionada a la signatura de l’acord previst 
a la base 6.4 de la Resolució EDC/2237/2005, 
de 19 de juliol, i de la Resolució EDC/889/2006, 
de 5 d’abril. Aquesta proporció podrà variar 
en el cas que no hi hagi prou projectes d’un 
o altre tipus de centre.”

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

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

Barcelona, 7 de maig de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.124.148)

RESOLUCIÓ EDU/1360/2007, de 3 de maig, 
per la qual es declara aprovada la llista pro-
visional d’aspirants admesos i exclosos a les 
proves convocades per a la provisió de places 
de funcionaris docents.

Un cop exhaurit el termini de presentació 
de sol·licituds, i per tal de complir el que es-
tableixen les bases 4.1 i 4.2 de la Resolució 
EDU/825/2007, de 20 de març (DOGC núm. 
4850, de 27.3.2007), que obre convocatòria 
de proves per a la provisió de places de fun-
cionaris docents,

Resolc:

—1 Declarar aprovada la llista provisional alfa-
bètica, per cossos i per especialitats, d’aspirants 
admesos i exclosos en el procés selectiu convo-
cat per la Resolució EDU/825/2007, de 20 de 
març, que s’exposa al públic a la seu central del 
Departament d’Educació i a cadascun dels seus 
serveis territorials, les adreces dels quals consten 
a l’annex d’aquesta Resolució. Així mateix, es 
pot consultar a través de la pàgina d’Internet 
del Departament d’Educació http://www.gencat.
net/educacio/profe/ingres_acces.htm.

—2 En aquesta llista, desglossada per 
cossos i especialitats, hi consten el nom; els 
cognoms; el número de DNI dels aspirants, o 
del document acreditatiu de la nacionalitat, en 
el cas de no tenir l’espanyola; el procediment 
selectiu pel qual participen, i, si escau, els 
aspirants que no tenen la nacionalitat espa-
nyola que estan exempts de la realització de 
la prova de llengua castellana, d’acord amb 
el que preveu la base 6.2 de la Resolució de 
convocatòria, així com els aspirants que reu-
neixen els requisits suficients de coneixement 
de la llengua catalana, a l’efecte de l’exempció 
que preveu la base 6.3.3 de la mateixa Re-
solució, i també els aspirants que reuneixen 
els requisits suficients de coneixement de la 
llengua castellana, a l’efecte de l’exempció que 
preveu la base 6.3.4 de la mateixa Resolució. 
També hi consta, per a cada aspirant, si ha 
optat perquè el Departament d’Educació 
lliuri al tribunal un informe de valoració dels 
seus coneixements relacionats amb la unitat 
didàctica i si reuneix les condicions previstes 
a la base 6.4.2 d’aquesta convocatòria per tal 
que se li elabori aquest informe, d’acord amb 
el que s’estableix a la mateixa base.

A més, pel que fa als aspirants que participen 
per a la reserva per a aspirants amb disminuci-
ons, hi consta la informació relativa a si tenen 
pendent la presentació del dictamen a què fa 
esment la base 3.2.2 de la convocatòria. Així 
mateix, també hi consten els aspirants que 
participen pel procediment d’accés a un cos 
de grup superior sense consumir plaça.

En la mateixa llista també hi consta el mo-
tiu d’exclusió dels aspirants provisionalment 
exclosos.

—3 Amb la publicació d’aquesta Resolució 
es donen per notificades les persones inte-
ressades als efectes del que disposa l’article 
71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú. 
Per tant, les persones interessades podran 
formular, en el termini de deu dies hàbils a 
partir de l’endemà de la seva publicació al 
DOGC i davant la Direcció General de Recursos 
del Sistema Educatiu, les reclamacions que 
considerin oportunes, de conformitat amb el 
que estableix la base 4.2 de la Resolució de 
convocatòria.

—4 De conformitat amb el que estableixen 
l’article 23 del Reial decret 364/1995, de 10 
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de març (BOE de 10.4.1995), i la base 8 de 
la Resolució de convocatòria del procediment 
selectiu, el compliment de les condicions i dels 
requisits que exigeix la convocatòria s’haurà 
d’acreditar en el termini de 20 dies naturals a 
comptar a partir de l’endemà de la publicació 
al DOGC de la llista d’aspirants seleccionats. 
Si de la revisió de la documentació es dedueix 
que algun aspirant no reuneix algun dels requi-
sits que s’hi exigeixen, la persona interessada 
perdrà tots els drets que es puguin derivar de 
la seva participació en el procediment.

En conseqüència, el fet de figurar a la llista 
d’admesos no implica el reconeixement a les per-
sones interessades de la possessió dels requisits 
exigits en la convocatòria de referència.

Barcelona, 3 de maig de 2007

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu

ANNEX

Seu central
Via Augusta, 202-226.
08021 Barcelona.

Serveis Territorials a Barcelona (ciutat)
Av. Paral·lel, 71-73.
08004 Barcelona.

Serveis Territorials a Barcelona (comarques)
Casp, 15.
08010 Barcelona.

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

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

Serveis Territorials a Lleida
Pica d’Estats, 2.
25006 Lleida.

Serveis Territorials a Girona
Ultònia, 11, 1r 4t.
17002 Girona.

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

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

(07.123.023)

EDICTE d’11 d’abril de 2007, per la qual es 
notifica l’inici d’ofici de l’expedient de cessa-
ment d’activitats de la llar d’infants privada 
Tenim Nens, de Castelldefels.

Per Resolució de 26 de març de 2007 s’inicia 
d’ofici l’expedient de cessament d’activitats 
de la llar d’infants privada Tenim Nens, de 
Castelldefels, atès que l’edifici on havia estat 
instal·lada la llar d’infants està enderrocat.

Aquest fet impedeix la notificació de l’inici 
d’ofici de l’expedient de cessament d’activitats 
a la titular de la llar, senyora Isabel González 
Mancera.

Així mateix, els Serveis Territorials Baix 
Llobregat-Anoia desconeixen el domicili parti-
cular d’aquesta persona la qual cosa impossi-
bilita la notificació a l’adreça particular.

En conseqüència, de conformitat amb el 
que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, es notifica a la Sra. 
Isabel González Mancera l’inici d’ofici de 
l’expedient de cessament d’activitats de la llar 
d’infants privada Tenim Nens, de Castelldefels, 
codi 08051331.

I als efectes de donar compliment al tràmit de 
vista i audiència, d’acord amb l’article 84.2 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, l’expedient 
és a disposició de la persona interessada a 
les dependències de la Secció de Gestió de 
Centres i Alumnes, c. Laureà Miró, 328-330, 
de Sant Feliu de Llobregat, dels Serveis Terri-
torials Baix Llobregat-Anoia, del Departament 
d’Educació, de dilluns a divendres en horari 
d’oficina, perquè pugui al·legar i presentar 
els documents i justificacions que consideri 
oportuns, en el termini de quinze dies hàbils a 
comptar de l’endemà de la publicació d’aquest 
Edicte al DOGC, amb la prevenció que un cop 
transcorregut el termini esmentat, l’expedient 
seguirà la seva tramitació.

Sant Feliu de Llobregat, 11 d’abril de 2007

Jaume Graells i Veguin
Director dels Serveis Territorials
al Baix Llobregat-Anoia

(07.101.130)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un 
contracte d’obres de substitució de fusteries 
dels passadissos del CEIP Marià Fortuny de 
Reus (Baix Camp) (exp. 1080/07).

—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: 1080/07.

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

titució de fusteries dels passadissos del CEIP 
Marià Fortuny de Reus (Baix Camp).

b) Termini d’execució: 2,5 mesos a comptar 
des de la data de l’acta de comprovació de 
replanteig a efectuar en un termini màxim 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: 72.793,63 euros, IVA inclòs.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Documentació acreditativa de solvència 

econòmica, financera i tècnica que consta a 
l’apartat G del quadre de característiques del 
plec de clàusules administratives particulars. 
L’empresa ha de demostrar que té un xifra glo-
bal de negocis durant els últims tres exercicis 
d’un mínim de 60.000,00 euros anuals.

Classificació optativa: grup C, subgrup 
Complet, categoria C.

La seva presentació és potestativa i úni-
cament a efectes de dispensa de presentar 
la documentació acreditativa de la solvència 
econòmica, financera i tècnica de l’empresa.

—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 personals, fins 
a 6 punts per mitjans materials adequats al 
tipus d’execució i fins a 3 punts pel programa 
de treball.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Registre 
General.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 
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 presentació 
de proposicions.

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

comptats des de l’endemà de la publicació 
d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar que 
si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, 
la presentació de proposicions es prorrogarà 
fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: 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-Registre 

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

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre 

per correu dins el termini d’admissió. En aquest 
cas, caldrà justificar la data i hora d’imposició 
de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar 
a l’òrgan de contractació la remissió de l’ofer-
ta mitjançant fax, telegrama o a l’adreça de 
correu electrònic que s’esmenta en el plec de 
clàusules, durant el mateix dia.

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

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

Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies naturals comptats des 

de l’endemà de l’acabament del termini de 
presentació de les proposicions. Si el dia 
d’obertura de proposicions és dissabte o festiu, 
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el termini es prorrogarà automàticament fins 
al següent dia hàbil.

En cas que es presentin proposicions per 
correu, es comunicarà oportunament a les 
persones interessades la data d’obertura de 
proposicions.

e) Hora: 10.00 h.

—11 Despeses d’anunci
L’import de l’Anunci és a càrrec de l’empresa 

adjudicatària.

Barcelona, 2 de maig de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.123.156)

ANUNCI pel qual es fan públiques les adju-
dicacions definitives de contractes.

En compliment del que estableix l’article 
93.2 del Text refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, 
mitjançant aquest anunci es fan públiques les 
següents adjudicacions definitives referents als 
expedients de contractació que s’indiquen:

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu-
cació.
Dependència en la qual es tramita l’expe-
dient: Servei de Contractacions i Subminis-
traments.

Número d’expedient: 0055/07.
Objecte del contracte: subministrament d’una 
llicència corporativa d’ús del programa gestor 
de configuracions d’ordinador “Deep Freeze 
professional” per als coordinadors d’informàtica 
dels Centres Docents i Serveis Educatius.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat (únic productor).
Pressupost base de la licitació: 312.000,00 
euros, IVA inclòs, distribuït en les següents 
anualitats:

Any 2007: 100.000,00 euros, IVA inclòs.
Any 2008: 104.000,00 euros, IVA inclòs.
Any 2009: 108.000,00 euros, IVA inclòs.

Data d’adjudicació: 5 de març de 2007.
Import total d’adjudicació: 312.000,00 eu-
ros, IVA inclòs, desglossat en les següents 
anualitats:

Any 2007: 100.000,00 euros, IVA inclòs.

Any 2008: 104.000,00 euros, IVA inclòs.
Any 2009: 108.000,00 euros, IVA inclòs.

Contractista: Qualiteasy Internet Solutions, 
SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.

Número d’expedient: 0102/07.
Objecte del contracte: servei de manteniment 
evolutiu de l’aplicació de gestió de la borsa de 
substituts docents basada en Browser.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat (derivat d’acord marc).
Pressupost base de la licitació: 329.040,00 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 13 de març de 2007.
Import total d’adjudicació: 276.438,36 euros, 
IVA inclòs.
Contractista: UTE T-Systems Enterprise Servi-
ces GmbH - T-Systems ITC Iberia SAU.
Nacionalitat del contractista: espanyola.

Número d’expedient: 0367/07.
Objecte del contracte: servei de la campa-
nya “preinscripció als centres docents de 
Catalunya” curs 2007-2008.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat (concurs previ d’uniformi-
tat).
Pressupost base de la licitació: 425.000,00 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 12 de març de 2007.
Import total d’adjudicació: 424.995,26 euros, 
IVA inclòs.
Contractista: Carat España, SAU.
Nacionalitat del contractista: espanyola.

Número d’expedient: 0491/07.
Objecte del contracte: impressió de les proves 
d’avaluació de les competències bàsiques.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 215.962,10 
euros, IVA inclòs, desglossat en els següents 
lots:

Lot A: impressió de les proves d’avaluació 
de les competències bàsiques als alumnes 
de cicle mitjà de l’educació primària, per un 
import total màxim de 159.999,00 euros, 4% 
IVA inclòs.

Lot B: impressió de les proves d’avaluació 
de les competències bàsiques als alumnes 
de primer cicle de l’educació secundària, per 
un import total màxim de 55.963,10 euros, 
4% IVA inclòs.

Publicat al DOGC núm.: 4837, amb data 8 
de març de 2007.
Data d’adjudicació: 30 de març de 2007.
Import total d’adjudicació: 134.526,70 euros, 
4% IVA inclòs.

Lot A: 100.177,60 euros, IVA inclòs.
Lot B: 34.349,10 euros, IVA inclòs.

Contractista: Gràfiques Cuscó, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.

Número d’expedient: 0539/07.
Objecte del contracte: subministrament de 
300 unitats de la col·lecció de 6 volums del 
Diccionario crítico etimológico castellano e 
hispánico.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària
Forma: negociat (únic productor).
Pressupost base de la licitació: 109.392,19 
euros, IVA inclòs
Data d’adjudicació: 20 d’abril de 2007.
Import total d’adjudicació: 109.392,19 euros, 
IVA inclòs.
Contractista: RBA Libros, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.

Número d’expedient: 0757/07.
Objecte del contracte: servei d’aplicació en 
156 centres, de les proves de competències 
bàsiques per a 4t d’Educació Primària, així 
com de la identificació, correcció, revisió i 
gravació de dades d’aquestes proves i del 
disseny d’una aplicació informàtica que faciliti 
la recollida de dades als centres amb alumnat 
de 4t de Primària i la incorporació dels resultats 
globals de tots els centres de Catalunya a una 
base de dades generals.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 95.000,00 
euros, IVA inclòs
Publicat al DOGC núm.: 4852, amb data 29 
de març de 2007.
Data d’adjudicació: 20 d’abril de 2007.
Import total d’adjudicació: 94.888,00 euros, 
IVA inclòs.
Contractista: Gestió Organització Comuni-
cació, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.

Barcelona, 2 de maig de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.122.046)


