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RESOLUCIÓ EDU/239/2008, de 16 de gener, 
per la qual s’autoritza el cessament d’activitats 
de la llar d’infants privada Vailet, de Lleida.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
al Departament d’Educació per la representant 

de la llar d’infants privada Vailet, de Lleida, 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, per la 
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora 
del dret a l’educació i el Decret 55/1994, de 
8 de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de 
la llar d’infants privada Vailet, de Lleida, les 
dades bàsiques de la qual són:
Municipi: Lleida.
Denominació genèrica: Llar d’infant privada.
Denominació específica: Vailet.
Codi: 25007347.
Titular: Escola Bressol Vailet SCCL.
NIF del titular: F25038530.

El cessament d’activitats té efectes des de 
la fi del curs 2006-2007.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós 
administratiu, davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de 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, abans del recurs contenciós 
administratiu, poden interposar recurs de 
reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte, 
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, segons el que dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, o qualsevol altre recurs 
que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos.

Lleida, 16 de gener de 2008
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p. D. (Resolució EDU/4208/2006, de 21.12, 
DOGC de 22.12.2006)

Antoni Llevot Lloret
Director dels Serveis Territorials a Lleida

(08.015.171)

RESOLUCIÓ EDU/240/2008, de 16 de gener, 
per la qual s’autoritza el cessament d’activitats 
de la llar d’infants La Llar, de Lleida.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
al Departament d’Educació per la representant 
de la llar d’infants La Llar, de Lleida, 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 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 La Llar, de Lleida, les dades 
bàsiques de la qual són:
Municipi: Lleida.
Denominació: La Llar.
Codi: 25007335.
Titular: Llar d’Infants SCCL.
NIF del titular: F25019555.

El cessament d’activitats té efectes des de 
la fi del curs 2006-2007.

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

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

Així mateix, abans del recurs contenciós 
administratiu, poden interposar recurs de 
reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte, 
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.

Lleida, 16 de gener de 2008

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

Antoni Llevot Lloret
Director dels Serveis Territorials a Lleida

(08.015.173)

RESOLUCIÓ EDU/241/2008, de 16 de 
gener, per la qual s’autoritza el cessament 
d’activitats de la llar d’infants privada La Llar-
2, de Lleida.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada al 
Departament d’Educació per la representat de 
la llar d’infants privada La Llar-2, de Lleida, 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 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 La Llar-2, de Lleida, les 
dades bàsiques de la qual són:
Municipi: Lleida.
Denominació genèrica: Llar d’infants privada.
Denominació específica: La Llar-2.
Codi: 25002830.
Titular: Llar d’Infants SCCL.
NIF del titular: F25019555.

El cessament d’activitats té efectes des de 
la fi del curs 2006-2007.

—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, abans del recurs contenciós 
administratiu, poden interposar recurs de 
reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte, 
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.

Lleida, 16 de gener de 2008

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

Antoni Llevot Lloret
Director dels Serveis Territorials a Lleida

(08.015.170)

RESOLUCIÓ EDU/242/2008, de 14 de gener, 
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent privat 
Santa Anna, de Lleida.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel titular del centre docent privat Santa Anna, 

de Lleida, en petició d’autorització de modifi-
cació de la capacitat, 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, per 
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial 
decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual 
s’estableixen els requisits mínims dels centres 
que imparteixen ensenyaments de règim ge-
neral no universitaris; i el Decret 55/1994, de 
8 de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats, i tenint en compte 
la disposició transitòria segona del Decret 
282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el 
primer cicle de l’educació infantil i els requisits 
dels centres,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització 
d’obertura del centre docent privat Santa Anna, 
codi 25002234, de Lleida, per modificació de 
la capacitat, en els termes següents:

Educació infantil de segon cicle: ampliació 
de 144 a 150 llocs escolars.

Educació primària: disminució de 300 a 290 
llocs escolars.

A aquest centre li són d’aplicació les previ-
sions del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel 
qual es regulen el primer cicle de l’educació 
infantil i els requisits dels centres.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs d’alçada 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 114 
i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

Lleida, 14 de gener de 2008

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

Antoni Llevot Lloret
Director dels Serveis Territorials a Lleida

ANNEX

Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil de primer cicle: 6 unitats 
amb capacitat per a 82 llocs escolars.

Educació infantil de segon cicle: 6 unitats 
amb capacitat per a 150 llocs escolars.

Educació primària: 12 unitats amb capacitat 
per a 290 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 8 unitats 
amb capacitat per a 240 llocs escolars.

(08.014.001)

RESOLUCIÓ EDU/235/2008, de 29 de gener, 
de modificació de la Resolució EDU/3726/2007, 
de 3 de desembre, per la qual s’aproven les 
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plantilles de personal docent dels centres 
docents públics i dels serveis educatius de-
pendents del Departament d’Educació per al 
curs 2007-2008.

Per la Resolució EDU/3726/2007, de 3 de 
desembre (DOGC núm. 5030, de 17.12.2007), 
es van aprovar les plantilles de personal 
docent dels centres docents públics i dels 
serveis educatius dependents del Departament 
d’Educació per al curs 2007-2008.

Atès que s’han observat errades materials 
en la transcripció de les dades de determinats 
llocs de treball, correspon modificar la Reso-
lució EDU/3726/2007, de 3 de desembre, a 
l’empara del que preveu l’article 105.2 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

Per tant, a proposta de la Direcció General 
de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Modificar l’annex 1 de la Resolució abans 
esmentada, segons es detalla a continuació:

A la pàgina 54737, municipi de Barcelona, 
al CEIP Fructuós Gelabert, on diu: “Educació 
primària 3”, ha de dir: “Educació primària 1” 
i incloure “Educació primària (PE) 2”, i, on 
diu: “Educació primària, música 1”, ha de dir: 
“Educació primària, música (PE) 1”.

A la pàgina 54774, municipi de Vic, al CEIP 
La Sínia, on diu: “Educació primària, anglès 
2”, ha de dir: “Educació primària, anglès 1” i 
incloure “Educació primària, anglès (PE) 1”.

A la pàgina 54830, municipi de Lleida, al 
CEIP Enric Farreny, on diu: “Educació infantil 
4”, ha de dir “Educació infantil 3” i incloure 
“Educació infantil (PE) 1”.

A la pàgina 54838, municipi del Catllar, al 
CEIP L’Agulla, on diu: “Educació primària 6,500 
Educació primària (PE) 1” ,ha de dir: “Educació 
primària 5,500 Educació primària (PE) 2”.

A la pàgina 54848, municipi de Tarragona, 
al CEIP Saavedra, on diu: “Educació primària 5 
Educació primària (PE) 1” , ha de dir: “Educació 
primària 4 Educació primària (PE) 2”.

—2 Modificar l’annex 2 de la Resolució abans 
esmentada, segons es detalla a continuació:

A la pàgina 54864, 08033882 IES Joan 
Coromines, on diu: “Llengua castellana i 
literatura 3”, ha de dir: “Llengua castellana i 
literatura 2 i incloure (PE)Llengua castellana i 
literatura: 1”.

A la pàgina 54901, 08053078 IES Numància, 
on diu: “Llengua castellana i literatura 4”, ha de 
dir: “Llengua castellana i literatura 3 i incloure 
(PE)Llengua castellana i literatura: 1”.

A la pàgina 54934, 08042020 IES Vallès, 
on diu: “Física i química 5”, ha de dir: “Física 
i química 4 i incloure (PE) Física i química 1”.

A la pàgina 54981, 43007221 IES Els Alfacs, 
on diu: “Tecnologia 4”, ha de dir: “Tecnologia 
3 i incloure (PE) Tecnologia: 1”.

—3 Modificar l’annex 3 de la Resolució abans 
esmentada, segons es detalla a continuació:

A la pàgina 54996, 43007051 CFA Jose-
pa Massanés i Dalmau, on diu: “Àmbit de 
la comunicació 2”, ha de dir: “Àmbit de la 
comunicació 1 i incloure (PE) Àmbit de la 
comunicació 1”.

A la pàgina 54996, 43007051 CFA Josepa 
Massanés i Dalmau, on diu: “Àmbit ciències 
socials i participació 1”, ha de dir: “(PE) Àmbit 
ciències socials i participació 1”.

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 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, 29 de gener de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.029.018)

RESOLUCIÓ EDU/236/2008, de 29 de gener, 
per la qual la senyora Sira Torrecillas Muñoz 
cessa com a assessora del conseller d’Edu-
cació en polítiques educatives.

Vist el que preveu 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 2/2005, d’11 de gener, sobre 
el règim jurídic del personal eventual de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que disposa l’article 5.b del Decret 
2/2005, d’11 de gener, esmentat;

De conformitat amb les atribucions que 
m’han estat conferides,

Resolc:

La senyora Sira Torrecillas Muñoz cessa del 
lloc eventual d’assessora del conseller d’Edu-
cació en polítiques educatives, amb efectes 
del dia 12 de desembre de 2007.

Barcelona, 29 de gener de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.029.040)

RESOLUCIÓ EDU/237/2008, de 29 de gener, 
per la qual es nomena la senyora Sira Torrecillas 
Muñoz cap de l’Oficina Tècnica i d’Estratègia 
del Departament d’Educació.

Vist el que preveu 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;

Vist el que preveu el Decret 2/2005, d’11 
de gener, sobre el règim jurídic del personal 
eventual de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya;

Vist el que preveu el Decret 269/2007, d’11 
de desembre, de reestructuració del Departa-
ment d’Educació;

De conformitat amb les atribucions que 
m’han estat conferides,

Resolc:

Nomenar la senyora Sira Torrecillas Muñoz 
cap de l’Oficina Tècnica i d’Estratègia, amb 
els drets i obligacions inherents al lloc mentre 
l’ocupi i les funcions i retribucions que s’in-
diquen tot seguit, amb efectes del dia 13 de 
desembre de 2007.

Funcions:
a) Cobrir les necessitats d’informació per 

al desenvolupament de l’activitat diària del/de 
la conseller/a.

b) Donar suport al/a la conseller/a en la 
definició d’estratègies institucionals, redactar 
textos de suport per a l’elaboració de discursos 
polítics i d’escrits al/a la conseller/a.

c) Participar en l’estudi del disseny i l’es-
tratègia dels programes d’actuació impulsats 
pel Departament d’Educació.

d) Donar suport i assistència tècnica al Ga-
binet del/de la Conseller/a i al/a la conseller/a 
amb la recopilació i l’anàlisi de la informació 
econòmica i estadística.

e) Donar suport al/a la conseller/a i a la 
direcció del Departament per a la definició i 
el seguiment de les polítiques estratègiques 
del Departament.

f) Coordinar i elaborar informes i estudis 
tècnics, econòmics i estadístics per la pre-
sa de decisions i de suport a la preparació 
d’intervencions i comunicacions, quan així 
ho requereixi el/la cap del Gabinet del/de la 
Conseller/a i pel/per la conseller/a.

g) Qualsevol altre que li sigui encomanada 
en relació amb les anteriors.

Retribucions: assimilades a les correspo-
nents al grup A de personal funcionari, nivell 
de destinació 30.2, complement específic 
39.258,60 euros anuals (amb jornada de 
dedicació especial).

El/la cap de l’Oficina Tècnica i d’Estratègia 
està sotmès al règim jurídic aplicable al per-
sonal eventual al servei de l’Administració de 
la Generalitat.

Barcelona, 29 de gener de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.029.039)

RESOLUCIÓ EDU/238/2008, de 24 de gener, 
per la qual es dóna publicitat a les gratifica-
cions extraordinàries per jubilació voluntària 
anticipada dels funcionaris docents per a 
l’any 2008.
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La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació, del sistema educatiu, estableix a 
la disposició transitòria segona que els funcio-
naris dels cossos docents acollits al règim de 
Classes Passives regulats a la mateixa llei que 
compleixen determinats requisits poden optar 
a la jubilació voluntària i, si tenen acreditats un 
mínim de vint-i-vuit anys de serveis efectius 
a l’Estat, poden percebre una gratificació 
extraordinària. També hi tenen dret els funci-
onaris acollits a règims de previsió diferents de 
classes passives si es jubilen voluntàriament o 
renuncien a la condició de funcionari.

L’Acord del Consell de Ministres de 26 de 
gener de 2007 determina l’import de les gra-
tificacions extraordinàries per als funcionaris 
docents no universitaris acollits al règim de 
classes passives.

L’Acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 23 de gener de 2001, fet públic 

per Resolució de 15 de febrer de 2001 (DOGC 
núm. 3340, de 5.3.2001) estableix l’import de 
les gratificacions extraordinàries complementà-
ries a què tenen dret els funcionaris docents 
no universitaris.

Per Acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 21 de novembre de 2001, 
publicat al DOGC núm. 3644, de 28.5.2002, 
s’incrementen les quanties de les gratificacions 
extraordinàries complementàries establertes 
per l’Acord de 23 de gener de 2001.

El 22 de novembre de 2005 el Govern de 
la Generalitat de Catalunya va aprovar l’acord 
signat el 17 de novembre entre l’Administració 
i les organitzacions sindicals pel qual s’incre-
menten les quantitats en un 100% respecte 
les fixades per l’Acord de 21 de novembre de 
2001. També estableix que les gratificacions 
extraordinàries s’incrementaran anualment 
segons el percentatge de l’IPC.

D’acord amb les atribucions que tinc 
conferides,

Resolc:

Que es doni publicitat a les gratificacions 
extraordinàries per als funcionaris docents 
d’ensenyaments no universitaris acollits a 
la jubilació anticipada prevista a la disposi- 
ció transitòria segona de la Llei 2/2006, de 
3 de maig, d’educació, del sistema educa-
tiu, que quedaran establertes per a l’any 
2008 segons els imports que s’indiquen 
en l’annex per a cada cos, edat i anys de 
serveis prestats.

Barcelona, 24 de gener de 2008

Ernest Maragall Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

IG= Import Gratificació; GC= gratificació complementària

Gratificacions extraordinàries per la jubilació anticipada prevista  
a la LOE any 2008

MESTRES

Edat Anys IG GC Total

64 35 1.894,09 4.790,93 6.685,02

 34 1.845,17 4.667,18 6.512,35

 33 1.845,17 4.667,18 6.512,35

 32 1.845,17 4.667,18 6.512,35

 31 1.796,25 4.543,42 6.339,67

 30 1.796,25 4.543,42 6.339,67

 29 1.796,25 4.543,42 6.339,67

 28 1.747,33 4.419,70 6.167,03

63 35 2.005,83 5.073,53 7.079,36

 34 2.005,83 5.073,53 7.079,36

 33 1.950,29 4.933,06 6.883,35

 32 1.950,29 4.933,06 6.883,35

 31 1.950,29 4.933,06 6.883,35

 30 1.901,37 4.809,31 6.710,68

 29 1.901,37 4.809,31 6.710,68

 28 1.901,37 4.809,31 6.710,68

62 35 2.760,81 7.520,38 10.281,19

 34 2.355,55 6.416,46 8.772,01

 33 2.117,56 5.768,15 7.885,71

 32 2.062,02 5.616,88 7.678,90

 31 2.062,02 5.616,88 7.678,90

 30 2.062,02 5.616,88 7.678,90

 29 2.005,83 5.463,80 7.469,63

 28 2.005,83 5.463,80 7.469,63

61 35 4.053,29 11.041,06 15.094,35

 34 3.452,34 9.404,08 12.856,42

 33 2.941,96 8.013,82 10.955,78

 32 2.508,94 6.834,26 9.343,20

 31 2.166,47 5.901,41 8.067,88

 30 2.166,47 5.901,41 8.067,88

 29 2.166,47 5.901,41 8.067,88

 28 2.110,94 5.750,13 7.861,07

Edat Anys IG GC Total

60 35 5.520,96 17.187,38 22.708,34

 34 4.710,44 14.664,13 19.374,57

 33 4.018,26 12.509,26 16.527,52

 32 3.424,58 10.661,08 14.085,66

 31 2.921,47 9.094,86 12.016,33

 30 2.487,77 7.744,71 10.232,48

 29 2.166,47 6.744,48 8.910,95

 28 2.166,47 6.744,48 8.910,95

Gratificacions extraordinàries per la jubilació anticipada prevista a la 
LOE any 2008

PTFP

Edat Anys IG GC Total

64 35 1.894,09 4.790,93 6.685,02

 34 1.845,17 4.667,18 6.512,35

 33 1.845,17 4.667,18 6.512,35

 32 1.845,17 4.667,18 6.512,35

 31 1.796,25 4.543,42 6.339,67

 30 1.796,25 4.543,42 6.339,67

 29 1.796,25 4.543,42 6.339,67

 28 1.747,33 4.419,70 6.167,03

63 35 2.005,83 5.073,53 7.079,36

 34 2.005,83 5.073,53 7.079,36

 33 1.950,29 4.933,06 6.883,35

 32 1.950,29 4.933,06 6.883,35

 31 1.950,29 4.933,06 6.883,35

 30 1.901,37 4.809,31 6.710,68

 29 1.901,37 4.809,31 6.710,68

 28 1.901,37 4.809,31 6.710,68

62 35 3.284,41 8.946,66 12.231,07

 34 2.795,19 7.614,03 10.409,22

 33 2.389,93 6.510,09 8.900,02
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Edat Anys IG GC Total

 32 2.062,02 5.616,88 7.678,90

 31 2.062,02 5.616,88 7.678,90

 30 2.062,02 5.616,88 7.678,90

 29 2.005,83 5.463,80 7.469,63

 28 2.005,83 5.463,80 7.469,63

61 35 4.808,29 13.097,65 17.905,94

 34 4.102,27 11.174,31 15.276,58

 33 3.501,27 9.537,33 13.038,60

 32 2.984,27 8.129,08 11.113,35

 31 2.543,97 6.929,70 9.473,67

 30 2.166,47 5.901,41 8.067,88

 29 2.166,47 5.901,41 8.067,88

 28 2.110,94 5.750,13 7.861,07

60 35 6.562,22 20.428,92 26.991,14

 34 5.590,38 17.403,48 22.993,86

 33 4.765,97 14.837,00 19.602,97

 32 4.067,17 12.661,57 16.728,74

 31 3.466,22 10.790,74 14.256,96

 30 2.956,50 9.203,92 12.160,42

 29 2.522,82 7.853,80 10.376,62

 28 2.166,47 6.744,48 8.910,95

Gratificacions extraordinàries per la jubilació anticipada prevista  
a la LOE any 2008

PES, EOI, EAAOA

Edat Anys IG GC Total

64 35 2.271,59 5.745,77 8.017,36

 34 2.208,79 5.586,91 7.795,70

 33 2.208,79 5.586,91 7.795,70

 32 2.208,79 5.586,91 7.795,70

 31 2.152,59 5.444,75 7.597,34

 30 2.152,59 5.444,75 7.597,34

 29 2.152,59 5.444,75 7.597,34

 28 2.089,78 5.285,91 7.375,69

63 35 2.404,48 6.081,89 8.486,37

 34 2.404,48 6.081,89 8.486,37

 33 2.341,01 5.921,35 8.262,36

 32 2.341,01 5.921,35 8.262,36

 31 2.341,01 5.921,35 8.262,36

 30 2.278,20 5.762,48 8.040,68

 29 2.278,20 5.762,48 8.040,68

 28 2.278,20 5.762,48 8.040,68

62 35 3.284,41 8.946,66 12.231,07

 34 2.795,19 7.614,03 10.409,22

 33 2.536,70 6.909,90 9.446,60

 32 2.467,28 6.720,81 9.188,09

 31 2.467,28 6.720,81 9.188,09

 30 2.467,28 6.720,81 9.188,09

 29 2.404,48 6.549,71 8.954,19

 28 2.404,48 6.549,71 8.954,19

61 35 4.808,29 13.097,65 17.905,94

 34 4.102,22 11.174,31 15.276,53

 33 3.501,27 9.537,33 13.038,60

 32 2.984,27 8.129,08 11.113,35

 31 2.600,17 7.082,77 9.682,94

Edat Anys IG GC Total

 30 2.600,17 7.082,77 9.682,94

 29 2.600,17 7.082,77 9.682,94

 28 2.530,09 6.891,88 9.421,97

60 35 6.562,22 20.428,92 26.991,14

 34 5.590,38 17.403,48 22.993,86

 33 4.765,97 14.837,00 19.602,97

 32 4.067,17 12.661,57 16.728,74

 31 3.466,22 10.790,74 14.256,96

 30 2.956,50 9.203,92 12.160,42

 29 2.600,16 8.094,60 10.694,76

 28 2.600,17 8.094,60 10.694,77

Gratificacions extraordinàries per la jubilació anticipada prevista a la 
LOE any 2008

CATEDRÀTICS I INSPECTORS

Edat Anys IG GC Total

64 35 2.271,59 5.745,77 8.017,36

 34 2.208,79 5.586,91 7.795,70

 33 2.208,79 5.586,91 7.795,70

 32 2.208,79 5.586,91 7.795,70

 31 2.152,59 5.444,75 7.597,34

 30 2.152,59 5.444,75 7.597,34

 29 2.152,59 5.444,75 7.597,34

 28 2.089,78 5.285,91 7.375,69

63 35 2.627,93 6.647,10 9.275,03

 34 2.404,48 6.081,89 8.486,37

 33 2.341,01 5.921,35 8.262,36

 32 2.341,01 5.921,35 8.262,36

 31 2.341,01 5.921,35 8.262,36

 30 2.278,20 5.762,48 8.040,68

 29 2.278,20 5.762,48 8.040,68

 28 2.278,20 5.762,48 8.040,68

62 35 4.374,59 11.916,28 16.290,87

 34 3.731,99 10.165,85 13.897,84

 33 3.179,96 8.662,14 11.842,10

 32 2.711,90 7.387,11 10.099,01

 31 2.467,28 6.720,81 9.188,09

 30 2.467,28 6.720,81 9.188,09

 29 2.404,48 6.549,71 8.954,19

 28 2.404,48 6.549,71 8.954,19

61 35 6.408,18 17.455,71 23.863,89

 34 5.464,77 14.885,89 20.350,66

 33 4.661,51 12.697,84 17.359,35

 32 3.976,60 10.832,15 14.808,75

 31 3.389,53 9.232,98 12.622,51

 30 2.893,03 7.880,55 10.773,58

 29 2.600,17 7.082,77 9.682,94

 28 2.530,09 6.891,88 9.421,97

60 35 8.735,30 27.193,99 35.929,29

 34 7.456,70 23.213,56 30.670,26

 33 6.352,64 19.776,50 26.129,14

 32 5.415,85 16.860,15 22.276,00

 31 4.619,21 14.380,10 18.999,31

 30 3.941,56 12.270,52 16.212,08

 29 3.361,77 10.465,55 13.827,32

 28 2.865,27 8.919,91 11.785,18

(08.024.076)
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RESOLUCIÓ EDU/4078/2007, de 13 de de-
sembre, per la qual s’autoritza la modificació de 
l’autorització d’obertura de la llar d’infants privada 
Sol Solet, de Lleida.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
al Departament d’Educació pel representant de 
la titular de la llar d’infants privada Sol Solet, 
de Lleida, en petició de canvi de titularitat 
i de denominació específica, es va instruir 
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits per 
la normativa d’aplicació, en concret, per 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; el Decret 282/2006, 
de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer 
cicle de l’educació infantil i els requisits dels 
centres, i el Decret 55/1994, de 8 de març, 
sobre el règim d’autorització dels centres 
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura de la llar d’infants privada Sol 
Solet, de Lleida, codi 25007751, per canvi de 
titularitat i de denominació específica.

Les dades del nou titular són:
Nom: El Gegant de Lleida, SCCL.
NIF: F25591835.
La nova denominació específica és: El Gegant 
de Lleida.

Aquests canvis de titularitat i de denominació 
específica tenen efectes des de l’inici del curs 
2007-2008.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs d’alçada 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 114 
i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

Lleida, 13 de desembre de 2007

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

Antoni Llevot Lloret
Director dels Serveis Territorials a Lleida

(07.347.049)

CORRECCIÓ D’ERRADES  a l ’Ordre 
EDU/490/2007, de 17 de desembre, per la qual 
es dóna publicitat del marc general que regirà en 
les convocatòries descentralitzades del Programa 
d’Aprenentatge Permanent de la Unió Europea, 
per al període 2007-2013, i s’obre la convocatòria 
corresponent al període 2008-2010 (DOGC núm. 
5037, pàg. 57446, de 28.12.2007).

Havent observat errades en el text original de 
l’esmentada Ordre, tramès al DOGC i publicat 
al núm. 5037, pàg. 57446, de 28.12.2007, 
se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 57447, article 3, últim paràgraf, 
on diu:

“Les sol·licituds s’han de presentar al 
Departament d’Educació o als seus serveis 
territorials, d’acord amb el que preveu la base 
5 del marc general.”,
ha de dir:

“Les sol·licituds de les accions descentra-
litzades s’han de presentar al Departament 
d’Educació o als seus Serveis Territorials, 
d’acord amb el que preveuen la base 5 del 
marc general i la convocatòria europea.

”Pel que fa a l’acció Leonardo: Mobilitat, les 
sol·licituds s’han de presentar a l’Organisme 
Autònom Programas Educativos Europeos 
(Paseo del Prado, 29. Madrid).”

A la pàgina 57448, annex. Marc general, 
article 2, on diu:

“b) Comenius, Leonardo da Vinci i Grundt-
vig: Associacions.”,
ha de dir:

“b) Comenius i Grundtvig: Associacions.”.

Barcelona, 29 de gener de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.029.041)

RESOLUCIÓ EDU/252/2008, de 30 de gener, de 
convocatòria de concurs específic de mèrits per 
tal de proveir llocs de treball docent de caràcter 
singular en centres públics d’ensenyaments no 
universitaris que tenen autoritzat un pla estratè-
gic per a la promoció de l’autonomia del centre 
educatiu.

L’article 120 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 
de maig, d’educació, estableix que els centres 
educatius han de disposar de la necessària auto-
nomia pedagògica, d’organització i de gestió per 
afavorir la millora contínua en l’educació, i que 
les administracions educatives hauran d’afavorir 
l’autonomia dels centres de manera que els 
seus recursos econòmics, materials i humans 
s’adeqüin als plans de treball i organització 
que elaborin, d’acord amb les condicions que 
concreti la pròpia Administració. L’article 39.5 
de la norma esmentada fa referència a la Llei 
orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualifica-
cions i de la formació professional, que estableix 
en el seu article 17.2 que les administracions 
públiques han de garantir, en els seus àmbits 
respectius, la qualitat de les ofertes formatives. 
D’altra banda, el Decret 132/2001, de 29 de 
maig, pel qual es regulen els plans estratègics, 
fomenta l’autonomia dels centres.

El Departament d’Educació, tenint en comp-
te els objectius educatius plantejats per la Unió 
Europea per al 2010, el contingut del Pacte 
Nacional per a la Educació, el pla PROA i el 
pla de cooperació per al suport a la implantació 
de la LOE, del Ministeri d’Educació i Ciència, 
i els objectius del Pla de Govern 2007-2010, 
promou el Projecte per a la millora de la qualitat 
dels centres educatius públics (PMQCE), pla 
de plans, que té com a finalitat incrementar els 
resultats educatius i la cohesió social en els 
centres educatius públics a través de l’impuls 
de l’autonomia i la millora de la qualitat. El Pro-
jecte per a la millora de la qualitat dels centres 
educatius públics (PMQCE) es concreta en un 

pla estratègic per a la promoció de l’autonomia 
dels centres educatius públics.

La lluita contra el fracàs escolar i la millora 
de la formació són objectius cercats per l’au-
tonomia de centres i que coincideixen també 
amb els expressats en l’Acord estratègic per a 
la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i 
la competitivitat de l’economia catalana, de 16 
de febrer de 2005, que signaren el Govern i les 
organitzacions sindicals i empresarials.

La planificació i l’avaluació són bons instru-
ments de gestió al servei de l’autonomia en 
tant que confereixen la possibilitat de definir 
les finalitats educatives pròpies i les estratègies 
que, en funció del context i dels objectius del 
sistema educatiu, considerin més adequades. 
La planificació estratègica facilita la participació 
de la comunitat educativa, orienta l’activitat de 
tot el centre cap als objectius fixats integrant 
la gestió de les diferents parts en un pla global 
de centre, ordena la informació necessària per 
al seguiment dels objectius i, afavoreix la presa 
de decisions i la rendició de comptes.

L’elaboració i aplicació dels plans estratègics 
corresponen al centre educatiu, i el seguiment, 
assessorament i la dotació de recursos corres-
ponen al Departament d’Educació. Ambdues 
parts concreten el seu compromís en un acord 
a mig termini i fan un seguiment de l’aplicació 
del pla i de l’assoliment de les seves finalitats 
a través d’un sistema d’indicadors.

L’exercici de l’autonomia per part dels cen-
tres educatius públics demana un canvi cultural 
complex que exigeix tractar singularment la 
diversitat dels centres amb l’objectiu d’acon-
seguir uns resultats educatius mínims per a tot 
l’alumnat, resultats que ens han d’apropar a la 
societat del coneixement i als objectius de la 
Unió Europea. L’autonomia comporta per als 
centres una assumpció de responsabilitats més 
àmplia en àmbits tradicionalment establerts i 
regulats per l’administració educativa, i reque-
reix un suport especial als equips directius dels 
centres per tal que puguin esdevenir motors 
del canvi que proposa el projecte.

En un context com el descrit en els paràgrafs 
anteriors, els centres pel desenvolupament de 
les seves estratègies orientades a l’assoliment 
dels objectius de millora dels resultats educa-
tius i de la cohesió social han de poder definir 
llocs de treball docent de caràcter singular, 
marge d’autonomia que ajuda a donar resposta 
a la igualtat d’oportunitats i al dret de l’alumnat 
a rebre un servei educatiu de qualitat.

Les resolucions EDU/2344/2006, d’11 
de juliol (DOGC núm. 4678, de 18.7.2006) i 
EDU/2716/2007, de 14 d’agost (DOGC núm. 
4966, de 12.9.2007) relacionen els centres do-
cents públics que disposen d’un pla estratègic 
per a la promoció de l’autonomia del centre 
educatiu, i la Resolució EDU/28/2008, de 3 de 
gener, dóna publicitat dels centres educatius, 
amb plans estratègics per al desenvolupament 
de l’autonomia de centre, que han formalitzat 
una addenda sobre la durada del pla (DOGC 
núm. 5050, de 17.1.2008).

El Decret 132/2001, de 29 de maig, regula 
els plans estratègics dels centres docents 
sostinguts amb fons públics (DOGC núm. 
3401, d’1.6.2001). A l’article 7 del seu capítol 
2, determina que el Departament d’Educació 
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pot definir com a llocs de caràcter singular 
determinats llocs de treball vacants de la 
plantilla pressupostada dels centres docents 
públics com instrument per desenvolupar les 
estratègies previstes al pla estratègic i possi-
bilitar l’assoliment dels seus objectius. Aquests 
llocs de treball s’han de cobrir d’acord amb 
el procediment que estableix l’article 9 de la 
norma esmentada.

En conseqüència, escau anunciar una 
nova convocatòria de concurs específic de 
mèrits per tal de proveir els llocs de treball 
docent de caràcter singular per dur a terme 
les activitats que afavoreixin l’assoliment dels 
objectius previstos en els centres que tenen 
autoritzat un pla estratègic per a la promoció 
de l’autonomia del centre educatiu.

Resolc:

—1 Anunciar la convocatòria del concurs 
específic de mèrits per proveir els llocs de 
treball docent de caràcter singular en centres 
públics d’ensenyaments no universitaris que 
tenen autoritzat un pla estratègic per a la 
promoció de l’autonomia del centre educatiu, 
que es regirà per les bases que s’inclouen a 
l’annex 1 d’aquesta Resolució.

—2 Els llocs de treball docent es defineixen 
com de caràcter singular i, d’acord amb l’article 
7.1 del Decret 132/2001, figuren en les plantilles 
de personal docent dels centres corresponents 
al curs acadèmic 2007-2008, aprovades per la 
Resolució EDU/3726/2007, de 3 de desembre 
(DOGC 5030, de 17.12.2007), modificada per 
la Resolució de 29 de gener de 2008.

—3 D’acord amb l’article 10 del Decret 
132/2001, el personal que se seleccioni segons 
el procediment que estableix aquesta Reso-
lució ocuparà el lloc de treball amb caràcter 
provisional durant els dos primers cursos de 
l’aplicació del pla estratègic corresponent: en 
comissió de serveis, si té una destinació amb 
caràcter definitiu, i en cas de no tenir destinació 
definitiva, amb adscripció provisional.

Un cop transcorreguts els dos primers 
cursos de l’aplicació del pla estratègic per a 
cada lloc de treball obtingut per la resolució 
del concurs específic, es farà l’avaluació del 
compliment dels objectius que preveu el pla 
estratègic esmentat. Aquesta avaluació s’ini-
ciarà amb l’informe de la direcció, avalat pel 
consell escolar del centre, i la completarà la 
Inspecció d’Educació, que emetrà l’informe 
corresponent. El/La director/a dels serveis terri-
torials elevarà la proposta d’avaluació al director 
general de Recursos del Sistema Educatiu, que 
emetrà la resolució que correspongui.

El personal que hagi superat l’avaluació que 
preveu el paràgraf anterior podrà optar entre 
romandre amb caràcter definitiu al mateix 
lloc de treball o continuar ocupant el lloc de 
treball amb caràcter provisional. La durada 
de l’ocupació d’un lloc de treball de caràcter 
singular serà, com a mínim, la mateixa que la 
durada del pla estratègic, llevat del cas del 
personal que no superi l’avaluació esmentada 
al paràgraf anterior.

La situació d’adscripció provisional a un 
lloc de treball de caràcter singular no eximeix 
l’interessat de la seva obligació de participar 
als concursos generals de trasllats que es con-
voquin mentre es mantingui aquesta situació, 

en el cas que per la convocatòria d’aquests 
i atesa la seva situació administrativa sigui 
considerat participant forçós.

El personal que no superi l’avaluació a què 
s’ha fet esment cessarà del lloc de treball 
adjudicat i, en conseqüència, haurà d’in-
corporar-se al lloc de treball que tingui amb 
caràcter definitiu, o bé haurà de participar en 
el procediment d’assignació de destinacions 
provisionals per al curs següent.

—4 El desenvolupament de l’activitat docent 
d’aquests llocs de treball singulars ha de 
permetre assolir els objectius i dur a terme 
les activitats establertes en el pla estratègic 
per a aquest lloc de treball.

Les destinacions adjudicades en aquest con-
curs de mèrits seran irrenunciables. El professorat 
que superi aquest concurs de mèrits haurà d’in-
corporar-se efectivament al lloc de treball obtingut 
amb data d’1.9.2008, i cessarà, amb data de 
31.8.2008, de qualsevol adjudicació provisional 
de què disposés; tanmateix, en cas de tractar-
se d’un professor amb una destinació definitiva, 
aquesta passarà a ser-li reservada.

—5 Els llocs de treball que, un cop resolt 
aquest concurs, restin vacants podran ser 
coberts provisionalment pel personal docent 
que reuneixi les condicions i els requisits exigits 
per ocupar-los, en els termes que preveu el 
Decret 132/2001, de 29 de maig, pel qual 
es regulen els plans estratègics dels centres 
docents sostinguts amb fons públics.

Aquest professorat es destinarà en comissió 
de serveis o amb adscripció provisional atesa 
la urgència i la necessitat de proveir els es-
mentats llocs mentre no es convoqui un altre 
concurs específic.

—6 Delegar la competència per resoldre 
aquest concurs en el director general de 
recursos del sistema educatiu.

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 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, 30 de gener de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX 1

Bases

Concurs específic de mèrits per tal de proveir 
llocs de treball docent de caràcter singular en 

centres públics d’ensenyaments no universi-
taris que tenen autoritzat un pla estratègic 
per a la promoció de l’autonomia del centre 
educatiu

1. Els llocs de treball docent de caràcter 
singular són els que s’esmenten a l’annex 2. 
La singularització del lloc haurà de tenir en 
compte les següents particularitats:

Objectius
Els llocs de treball singular associats a un 

pla estratègic de centre han de preveure els 
objectius formulats en el pla. Aquests objec-
tius són incrementar els resultats educatius i 
millorar la cohesió social, a més dels objectius 
específics de cada centre.

Les estratègies i activitats per millorar els 
resultats educatius i la cohesió social, singula-
ritzats per cadascun dels centres, han d’incidir 
en els àmbits següents:

I Les activitats d’ensenyament-aprenentatge 
que contribueixin al desenvolupament de les 
competències bàsiques de l’alumnat.

II Les capacitats comunicatives de l’alum-
nat.

III Les competències socials i el desenvolu-
pament personal i emocional de l’alumnat.

IV. L’alumnat amb dificultats d’aprenentatge 
a l’educació primària.

V. Actuacions en les àrees i matèries de l’en-
senyament bàsic amb menor èxit educatiu.

VI. L’alumnat que promocioni dintre de 
l’ensenyament bàsic sense haver superat totes 
les àrees o matèries.

VII. Les capacitats bàsiques de l’alumnat 
que ha finalitzat l’educació primària i ho ne-
cessiti per seguir amb aprofitament l’educació 
secundària.

VIII. El currículum i l’opcionalitat a l’educació 
secundària.

IX. L’abandonament prematur a l’educació 
secundària obligatòria.

X. Actuacions per afavorir la col·laboració 
amb l’entorn.

XI. L’acció tutorial i l’orientació de l’alum-
nat.

XII. Metodologies a l’aula que donin resposta 
a la diversitat de necessitats educatives de 
l’alumnat reforçant i/o ampliant el currículum.

Funcions addicionals a les tasques ordinàries 
del professorat

Generar dinàmiques de treball en equip.
Desenvolupar les estratègies i activitats de 

pla estratègic que requereixen unes competèn-
cies o requisits específics a més dels establerts 
amb caràcter general per a la provisió dels 
llocs de treball ordinaris.

Dissenyar i aplicar un pla de treball específic 
que desenvolupi les estratègies i/o activitats 
relacionades amb el pla; entre d’altres, amb 
l’acollida d’alumnat, l’atenció a la diversitat, 
la millora de les metodologies en el procés 
ensenyament/aprenentatge, l’acció tutorial, 
la participació de l’alumnat, la resolució de 
conflictes, la mediació escolar, les sortides do-
cents, la satisfacció de l’alumnat i les famílies, 
la millora de les capacitats comunicatives, la 
relació amb l’entorn, la imatge de centre, la 
dinamització de l’esbarjo, la utilització de les 
TIC en els processos d’aula

Concretar cada curs, implementar i coordinar 
les activitats que desenvolupen l’estratègia/es 
en els plans de treball integrats en la progra-
mació general del curs

Concretar els mecanismes de seguiment i 
avaluació de les estratègies i activitats del pla 
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estratègic i integrar-los en la memòria anual 
de centre.

I altres funcions associades al pla estra-
tègic que se li encomanin i requereixin les 
competències o requisits específics del seu 
lloc de treball.

Tasques o activitats:
1. Elaboració d’un pla de treball específic 

que inclogui els objectius operatius, les es-
tratègies/activitats, l’estructura organitzativa/
recursos i els criteris d’avaluació.

2. Coordinació amb l’equip docent i altres 
professionals que intervinguin en l’aplicació 
del pla estratègic.

3. Implementació de les activitats progra-
mades en relació a l’estratègia/es des del lloc 
de treball ocupat.

4. Preparació de material didàctic i de 
suport relacionat amb l’estratègia desenvolu-
pada i que requereixen unes competències o 
requisits específics.

5. Elaboració d’un informe d’avaluació 
anual del pla de treball específic que incorpori 
propostes de millora

2. Poden prendre part en aquest concurs de 
mèrits els funcionaris de carrera dels cossos 
de: mestres, catedràtics d’ensenyament se-
cundari, professors d’ensenyament secundari 
i professors tècnics de formació professional, 
dependents del Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya, que es trobin en 
qualsevol situació administrativa.

Als efectes d’aquesta Resolució, s’entendrà 
per funcionaris dependents del Departament 
d’Educació, el personal funcionari en qui con-
corri alguna de les circumstàncies següents:

a) Aquell que sigui quina sigui la seva situ-
ació administrativa, mai hagi tingut una desti-
nació definitiva després d’ingressar al cos de 
funcionaris mitjançant un procediment selectiu 
convocat pel Departament d’Educació.

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

c) Aquell que va passar a una situació admi-
nistrativa diferent de la de servei actiu tenint des-
tinació definitiva, o havent-la perdut prèviament, 
en un centre de l’àmbit de gestió del Departament 
d’Educació, tant si es troba en aquella situació 
administrativa com si ha reingressat amb desti-
nació provisional al servei actiu.

d) Aquell que, trobant-se en situació admi-
nistrativa de servei actiu en un cos docent, hagi 
perdut la destinació definitiva que tenia en un 
centre de l’àmbit de gestió del Departament 
d’Educació, pel motiu que sigui.

Els funcionaris en situació administrativa 
d’excedència voluntària o de suspensió de 
funcions només hi podran participar si l’1 de 
setembre de 2008 compleixen els requisits 
per reingressar al servei actiu.

Els funcionaris del cos de mestres amb des-
tinació el curs 2007-2008 a llocs de treball dels 
dos primers cursos de l’educació secundària 
obligatòria, podran optar als llocs de treball 
docent de caràcter singular d’aquests dos 
cursos en centres públics d’ensenyaments 
no universitaris que tinguin autoritzat un pla 
estratègic per a la promoció de l’autonomia 
del centre educatiu.

3. Els qui participin en aquesta convocatò-
ria, segons el cos al qual pertanyin, hauran de 
reunir els requisits d’especialitat següents:

a) Els funcionaris del cos de mestres 
hauran de complir els requisits d’especialit-
zació del lloc de treball sol·licitat previstos a 
la normativa vigent, la qual es relaciona a la 
base 3 lletra a) de l’annex 1 de la Resolució 
EDC/3365/2005, de 21 de novembre (DOGC 
4519, de 28.11.2005)

b) El professorat dels cossos de catedràtics 
d’ensenyament secundari, professors d’en-
senyament secundari i professors tècnics de 
formació professional haurà de ser titular de 
l’especialitat del lloc de treball sol·licitat pel fet 
d’haver-la obtingut mitjançant el procediment 
selectiu corresponent.

Per ocupar llocs de treball d’ensenyaments 
secundaris als centres de formació de perso-
nes adultes, el professorat haurà de ser titular 
d’alguna de les especialitats corresponents a 
l’àmbit de la plaça sol·licitada, d’acord amb 
els requisits següents:

Àmbit de la comunicació: ser professor 
titular de l’especialitat de llengua catalana i 
literatura o de llengua castellana i literatura 
o d’anglès. El professorat que participi per 
ocupar llocs de treball d’aquest àmbit de la 
comunicació haurà d’acreditar, excepte el que 
sigui titular de l’especialitat de llengua catalana 
i literatura, coneixements superiors de llengua 
catalana mitjançant la possessió del certificat 
de nivell superior de català (D) de la Secre-
taria de Política Lingüística, o d’una titulació 
equivalent. Així mateix, el professorat que 
participi per ocupar llocs de treball d’aquest 
àmbit de la comunicació haurà d’acreditar, 
excepte el que sigui titular de l’especialitat 
d’anglès, coneixements suficients de llengua 
anglesa mitjançant la possessió d’alguna de 
les titulacions següents:

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

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

Àmbit de les ciències socials i de la partici-
pació: ser professor titular de l’especialitat de 
geografia i història.

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

Els llocs de treball de cultura clàssica podran 
ser sol·licitats indistintament pels professors 
d’ensenyaments secundaris titulars de les 
especialitats de grec o de llatí. El professorat 
que hi accedeixi restarà obligat a impartir tant 
les matèries atribuïdes a l’especialitat de grec 
com les atribuïdes a la de llatí.

De conformitat amb el que estableix l’Ordre 
de 15 de febrer de 1988 (DOGC núm. 956, 
de 23.2.1988), els funcionaris docents del cos 
de professors d’ensenyament secundari que 
siguin titulars de l’especialitat de la llengua 
pròpia del país valencià o de l’especialitat de 
llengua catalana i literatura (Illes Balears) podran 
participar en aquest concurs en l’especialitat 
de llengua catalana i literatura.

4. Els funcionaris que participin en aquest 
concurs hauran d’acreditar que posseeixen el 
certificat de nivell de suficiència (C) o el certificat 
de nivell superior (D) de català, o qualsevol dels 
títols, diplomes i certificats considerats equiva-
lents als esmentats certificats de català. També 
es considerarà que posseeixen el requisit de 

coneixement de la llengua catalana aquells 
que hagin obtingut la idoneïtat especial per 
impartir l’ensenyament en llengua catalana, per 
resolució de la Direcció General d’Ordenació 
i Innovació Educativa o per haver superat el 
concurs oposició d’accés al cos de mestres o 
el concurs oposició d’accés a cossos docents 
d’ensenyaments secundaris a partir de 1991. 
Igualment hauran d’acreditar el nivell adequat 
oral i escrit de la llengua aranesa per ocupar 
els llocs de treball a era Val d’Aran.

En cas que no tinguin registrada cap 
d’aquestes capacitacions al registre informàtic 
del Departament d’Educació, els interessats 
hauran d’adjuntar a la sol·licitud de participa-
ció una fotocòpia compulsada del document 
acreditatiu corresponent.

5. Fases del concurs
El concurs constarà de dues fases.
5.1 Primera fase: feina desenvolupada. 

La valoració dels mèrits per aquesta fase 
serà, com a màxim, de 20 punts. S’aplicarà 
el barem que figura a continuació:

a) Experiència professional: puntuació mà-
xima de 10 punts.

a.1 Haver ocupat càrrecs directius: puntu-
ació màxima de 4 punts.

a.1.1 Per cada any d’exercici com a direc-
tor de centres docents públics o de serveis 
educatius: 0,5 punts. Les fraccions d’any es 
computaran a raó de 0,0416 punts per mes 
complet.

a.1.2 Per cada any d’exercici en altres 
òrgans unipersonals de govern de centres 
docents públics: 0,25 punts. Les fraccions 
d’any es computaran a raó de 0,0208 punts 
per mes complet.

Documents justificatius (sempre que no 
constin al registre informàtic de personal): 
fotocòpia compulsada del nomenament cor-
responent amb les diligències de presa de 
possessió i de cessament o, si escau, certifi-
cació acreditativa de la continuïtat del càrrec 
durant aquest curs, o bé certificat del/de la 
secretari/ària o cap del Servei de Personal 
als serveis territorials. En el cas dels serveis 
educatius, podran presentar el certificat de 
la Direcció General d’Ordenació i Innovació 
Educativa.

a.2 Exercici en centres docents públics 
o serveis educatius: puntuació màxima de 
4 punts.

Per cada any d’exercici com a docent en 
centres docents públics o en serveis educatius: 
0,25 punts. Les fraccions d’any es computaran 
a raó de 0,0208 punts per mes complet.

Documents justificatius (sempre que no 
constin al registre informàtic de personal): 
fotocòpia compulsada del títol administratiu 
amb les diligències de presa de possessió i 
de cessament o, si escau, certificació acre-
ditativa emesa pel/per la secretari/ària o cap 
del Servei de Personal als serveis territorials 
corresponents.

a.3 Cursos impartits: puntuació màxima 
de 3 punts.

Per haver participat com a ponent, professor 
o tutor o per haver coordinat cursos, inclosos 
en el pla de formació permanent convocats 
o reconeguts pel Departament d’Educació, 
organitzats per altres administracions públi-
ques amb competències educatives o per 
les universitats: 0,40 punts per cada 10 hores 
acreditades.

Per valorar-los, dintre de cada subapartat 
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se sumaran les hores de totes les activitats; 
no es puntuarà la resta del nombre d’hores 
inferior a deu.

Quan la durada de les activitats de formació 
estigui expressada en crèdits, si no s’indica 
d’una altra manera, s’entendrà que cada crèdit 
equival a deu hores.

Documents justificatius: (sempre que no 
constin al registre informàtic de personal) 
certificació acreditativa emesa per l’organisme 
o entitat corresponent. En cas d’activitats que 
no hagin estat organitzades pel Departament 
d’Educació, per altres administracions públi-
ques amb competències educatives ni per 
universitats, la certificació ha d’indicar que 
l’activitat ha estat reconeguda o inclosa en el 
pla de formació del Departament d’Educació i 
ha d’explicitar la disposició que així ho estableix 
o bé ha d’incorporar la diligència corresponent 
del Departament d’Educació. També caldrà que 
s’especifiqui el nombre d’hores de durada de 
l’activitat de formació. Les certificacions que 
no indiquin el nombre d’hores no podran ser 
valorades.

a.4 Publicacions: puntuació màxima de 
2 punts.

Per publicacions en llibres i revistes o per 
guions de vídeo o DVD o altres suports es-
pecials sobre temes educatius:

a.4.1 Per cada llibre publicat de fins a 3 
autors: 0,5 punts.

a.4.2 Per cada guió de vídeo, DVD, CD-
ROM, pàgines web, etc., de fins a 3 autors: 
0,25 punts.

a.4.3 Per cada article publicat en llibre o 
revista de fins a 3 autors: 0,15 punts.

Als efectes d’aquest apartat, no seran 
valorades les publicacions al·legades 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 (BOE 
núm. 265, de 4.11.1972).

Documents justificatius: els exemplars 
corresponents.

Les publicacions es poden acreditar amb 
l’original o la fotocòpia completa corresponent, 
amb la compulsa, com a mínim, de les pàgines 
acreditatives de l’autoria, del dipòsit legal i, si 
escau, de l’ISBN.

Pel que fa als materials publicats en suports 
especials, com ara vídeos, DVD, CD-ROM, 
pàgines web, etc., caldrà aportar la documen-
tació impresa que pugui acompanyar aquestes 
publicacions (caràtules i fulletons explicatius 
dels objectius i del contingut, impressions de 
les pàgines web, etc.). També caldrà aportar, 
si escau, el certificat emès per la direcció 
general competent quant a l’autoria i temàtica 
de la publicació.

b) Antiguitat: puntuació màxima de 5 
punts.

Per cada any de servei actiu en l’ensenya-
ment públic amb nomenament com a funcionari 
de carrera en qualsevol dels cossos docents 
objecte d’aquesta convocatòria: 0,40 punts. 
Les fraccions d’any es computaran a raó de 
0,0333 punts per mes complet.

Documents justificatius (sempre que no 
constin al registre informàtic de personal): 
fotocòpia compulsada del títol administratiu 
amb les diligències de presa de possessió 
i de cessament o, si escau, certificació 
acreditativa emesa pel secretari/ària o cap 
del Servei de Personal als serveis territorials 
corresponents.

c) Titulacions acadèmiques: puntuació 
màxima de 3 punts.

c.1 Per posseir el títol de doctor: 1 punt.
Documents justificatius (sempre que no 

constin al registre informàtic de personal): 
fotocòpia compulsada del títol de doctor o, 
si escau, de la certificació d’abonament dels 
drets d’expedició d’aquest, d’acord amb 
l’Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, 
de 13.7.1988).

c.2 Titulacions universitàries de segon 
cicle:

Pels estudis corresponents al segon cicle 
d’una llicenciatura, d’un títol d’arquitectura o 
enginyeria, o altres títols declarats legalment 
equivalents: 1 punt.

Documents justificatius (sempre que no 
constin al registre informàtic de personal): certi-
ficació acadèmica o fotocòpia compulsada del 
títol o de la certificació d’abonament dels drets 
d’expedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 
8 de juliol de 1988.

c.3 Titulacions universitàries de primer 
cicle:

Per les diplomatures, enginyeries tècniques, 
arquitectures tècniques o altres títols declarats 
a tots els efectes equivalents legalment, i pels 
estudis corresponents al primer cicle d’una 
llicenciatura, d’un títol d’arquitectura o d’en-
ginyeria: 1 punt.

No es considerarà titulació de primer cicle 
haver superat el curs d’adaptació.

Documents justificatius (sempre que no 
constin al registre informàtic de personal): 
fotocòpia compulsada de tots els títols que 
s’al·leguin com a mèrit o, en tot cas, de la 
certificació d’abonament dels drets d’expedició 
d’aquests, d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol 
de 1988 o certificació acadèmica en la qual es 
faci constar que s’han cursat i superat totes les 
assignatures o crèdits corresponents als tres 
primers cursos d’una llicenciatura, enginyeria 
o arquitectura.

d) Cursos superats: puntuació màxima de 
3 punts.

Per assistència a cursos inclosos en el 
pla de formació permanent convocats o 
reconeguts pel Departament d’Educació, 
organitzats per altres administracions públi-
ques amb competències educatives o per 
les universitats, així com per l’assistència 
a cursos de formació permanent del pro-
fessorat convocats pels òrgans centrals o 
perifèrics de les administracions públiques 
amb competències educatives, realitzats per 
institucions sense ànim de lucre que hagin 
estat homologats o reconeguts per aquestes 
mateixes administracions educatives i els 
convocats per les universitats: 0,40 punts 
per cada 10 hores de cursos superats i 
acreditats.

A fi de valorar-los, dintre de cada subapartat 
se sumaran les hores de totes les activitats; 
no puntuaran la resta del nombre d’hores 
inferior a deu.

Quan la durada de les activitats de formació 
estigui expressada en crèdits, si no s’indica 
d’una altra manera, s’entendrà que cada crèdit 
equival a deu hores.

No es consideraran objecte de valoració en 
aquest apartat els cursos seguits per obtenir 
els coneixements mínims de llengua catalana 
requerits per ocupar els llocs de treball objecte 
de provisió. Només es podran valorar els cur-
sos de formació de llengua catalana que no 

hagin servit per acreditar aquest coneixement 
adequat, sempre que compleixin els requisits 
exigits amb caràcter general a totes les activi-
tats de formació que es tenen en compte en 
aquest apartat i se n’acreditin les hores.

No es podran puntuar per aquest apartat 
els cursos que formin part d’un programa 
de doctorat quan aquest s’hagi acreditat en 
l’apartat c.1.

Documents justificatius (sempre que no 
constin al registre informàtic de personal): 
certificació acreditativa emesa per l’organisme 
o entitat corresponent. En el cas d’activitats 
que no hagin estat organitzades pel Departa-
ment d’Educació, per altres administracions 
públiques amb competències educatives ni 
per universitats, la certificació ha d’indicar que 
l’activitat ha estat reconeguda o inclosa en el 
pla de formació del Departament d’Educació i 
ha d’explicitar la disposició que així ho estableix 
o bé ha d’incorporar la diligència correspo-
nent del Departament d’Educació. També 
serà necessari que s’especifiqui el nombre 
d’hores de durada de l’activitat de formació. 
Les certificacions que no indiquin el nombre 
d’hores no podran ser valorades.

e) Cossos de catedràtics:
e.1 Per pertànyer al cos de catedràtics 

d’ensenyament secundari, cos de catedràtics 
d’escoles oficials d’idiomes i cos de catedràtics 
d’arts plàstiques i disseny: 1,5 punts.

Documents justificatius (sempre que no 
constin al registre informàtic de personal): 
fotocòpia compulsada del títol administratiu o 
credencial, o fotocòpia del butlletí o diari oficial 
en què consti o se li reconegui la pertinença 
al cos de catedràtic.

e.2 Per cada any d’antiguitat en el cos de 
catedràtics d’ensenyament secundari, cos 
de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i 
cos de catedràtics d’arts plàstiques i disseny: 
0,08 punts per any. Les fraccions inferiors a 
l’any es computaran a raó de 0,006 punts 
per mes complet.

Documents justificatius (sempre que no 
constin al registre informàtic de personal): 
fotocòpia compulsada del títol administratiu 
amb les diligències de presa de possessió i 
de cessament o, si escau, dels documents 
corresponents d’inscripció als registres de 
personal.

5.2 Segona fase: presentació i defensa 
del projecte.

Els candidats defensaran davant la comissió 
esmentada a la base 7 d’aquest annex un 
projecte d’aplicació del pla estratègic en relació 
amb el lloc de treball al qual aspiren. A aquest 
efecte es convocarà els candidats, que hauran 
de lliurar a la comissió un treball escrit amb el 
contingut del projecte. El projecte d’aplicació 
del pla estratègic del centre tindrà en compte 
els objectius, funcions i tasques associades 
a un lloc de treball singular desplegades a la 
base 1 i les especificacions del pla estratègic 
de cada centre. El treball tindrà una extensió 
màxima de 4 fulls format DIN A4 i constarà 
dels apartats següents:

a) Objectius operatius del lloc de treball en 
relació al pla estratègic del centre.

b) Estratègies i/o activitats que es desen-
voluparan en relació als objectius operatius 
descrits a l’apartat anterior.

c) Infrastructura organitzativa i recursos 
previstos per a la realització de les activitats 
proposades
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d) Criteris d’avaluació del projecte d’apli-
cació

e) Mèrits concrets del candidat, deguda-
ment acreditats, que s’ajusten de manera espe-
cial al pla estratègic del centre: coneixements, 
habilitats i aptituds concretes, complementàries 
de les ja valorades, que facilitin i garanteixin 
la selecció del candidat més idoni, d’acord 
amb la naturalesa, la finalitat, les funcions i 
les tasques previstes al pla estratègic per al 
lloc de treball a proveir.

Per valorar el projecte d’aplicació, la comis-
sió tindrà en compte els criteris següents:

1. El coneixement del centre i del seu entorn, 
així com la coherència del projecte presentat 
en relació al pla estratègic del centre.

2. Adequació dels objectius operatius del 
projecte d’aplicació amb els objectius generals 
del Departament d’Educació i del pla estratègic 
del centre.

3. Coherència de les estratègies i/o activitats 
amb els objectius operatius.

4. Ajustament entre els objectius, l’estruc-
tura organitzativa i els recursos.

5. El rigor i la simplicitat del procés per 
fer el seguiment i l’avaluació del projecte 
d’aplicació.

Per aquesta fase es podran atorgar, com a 
màxim, 20 punts. Cada membre de la comissió 
valorarà el projecte d’aplicació de 0 a 20. Quan 
hi hagi una diferència de quatre o més punts 
entre les puntuacions que hagin atorgat els 
membres de la comissió, en seran excloses les 
qualificacions màxima i mínima i es calcularà la 
puntuació mitjana entre la resta de puntuacions. 
En el cas que hi hagi més d’un membre que hagi 
atorgat la valoració màxima o mínima només 
s’exclourà una d’aquestes valoracions.

Per superar aquesta segona fase els as-
pirants hauran d’acreditar una puntuació no 
inferior a 10 punts.

Els centres docents que disposin de llocs de 
treball susceptibles de ser coberts per aquest 
concurs de mèrits posaran a disposició dels 
candidats la documentació i la informació 
sobre el centre docent que a aquests els 
pugui resultar necessària o convenient per a 
la confecció del seu projecte.

5.3 La puntuació total serà la suma de 
les puntuacions obtingudes en la primera i la 
segona fase.

6. L’ordre de prioritat en l’adjudicació de 
destinació el determinarà la puntuació més 
alta obtinguda en total, i es tindrà en compte, 
en tot cas, les peticions dels concursants i 
l’ordre en què aquestes s’hagin fet constar en 
l’apartat corresponent de la sol·licitud. No es 
podrà adjudicar destinació als participants que 
no superin la segona fase del concurs, d’acord 
amb la base 5.2 d’aquest annex.

En cas que es produeixin empats en el total 
de la puntuació, es resoldran atenent, succes-
sivament, la puntuació més alta obtinguda en 
cadascun dels apartats de la primera fase, 
d’acord amb l’ordre en què es detallen. Si per-
sisteix l’empat, caldrà atenir-se a la puntuació 
més alta obtinguda en cada subapartat, també 
en l’ordre en què es detallen. Com a últim 
criteri de desempat es tindrà en compte l’any 
de promoció d’ingrés al cos i, dins d’aquest, 
la puntuació més alta obtinguda en el procés 
selectiu d’ingrés al cos.

7. D’acord amb l’article 9 del Decret 
132/2001, els mèrits de les dues fases del 

concurs els valorarà una comissió que es 
constituirà a cadascun dels centres esmentats 
a l’annex 2, que estarà formada per:

Un president o una presidenta:
L’inspector o la inspectora del centre.
Quatre vocals:
El director o la directora del centre.
El cap o la cap d’estudis del centre.
Dos funcionaris o dues funcionàries de 

carrera membres del claustre de professors 
designats o designades pel consell escolar 
del centre.

La composició de cadascuna de les co-
missions previstes es farà pública als taulers 
d’anuncis del centre corresponent.

Cada comissió avaluadora designarà un dels 
vocals com a secretari.

Perquè la constitució de les comissions 
avaluadores sigui vàlida i perquè l’actuació 
d’aquestes als efectes de celebració de 
sessions, deliberacions i presa d’acords sigui 
adequada es requerirà la presència de la 
majoria dels seus membres.

8. Formalització de la sol·licitud, tramitació 
i procediment

Per participar en aquest concurs, el personal 
funcionari haurà d’emplenar una única sol-
licitud, segons el model oficial de participació, 
que podrà obtenir als serveis territorials del 
Departament d’Educació. Aquest model es 
pot imprimir mitjançant l’adreça d’Internet: 
http://www.gencat.net/educacio. També haurà 
de presentar el full de serveis i mèrits, que es 
podrà obtenir pels mateixos mitjans.

La sol·licitud i la documentació que l’acom-
panyi s’adreçarà als serveis territorials del 
Departament d’Educació als quals pertanyi el 
centre on prestin serveis els participants durant 
el curs 2007-08.

En tot cas, les sol·licituds es podran presen-
tar al Registre del Departament d’Educació, als 
seus serveis territorials i en qualsevol de les 
dependències a què es refereix l’article 38.4 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, sempre 
que es faci dins el termini assenyalat.

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

El termini de presentació de sol·licituds 
serà de l’11 al 27 de febrer de 2008, ambdós 
inclosos. Els participants en aquest concurs 
de mèrits només podran obtenir un únic lloc 
de treball. En conseqüència, l’ordre en què es 
posaran els llocs de treball a la sol·licitud de 
participació indicarà la seva preferència per la 
destinació que desitgen obtenir.

Els participants hauran de sol·licitar els llocs 
de treball fent constar els codis detallats a 
l’annex 2 de la Resolució.

El nombre màxim de peticions que es poden 
formular és de quatre.

Qualsevol error en el codi sol·licitat deter-
minarà que s’anul·li la petició si no correspon 
a cap dels llocs que apareixen a l’annex 2 de 
la Resolució.

Cap dada que consigni erròniament la 
persona interessada podrà ser invocada per 
aquesta a efectes de possibles reclamacions, ni 
es considerarà per aquest motiu que els seus 
drets i interessos han estat perjudicats.

Una vegada lliurada la documentació i fina-

litzat el termini de presentació de sol·licituds 
no es podrà modificar o anul·lar cap petició, 
sens perjudici d’allò que s’especifica al paràgraf 
segon de la base 9.

Un cop valorada la primera fase del concurs, 
s’exposarà als centres on actuïn les comissions 
avaluadores la llista de candidats admesos i 
exclosos que optin als llocs de treball con-
vocats en aquell centre, amb la puntuació 
corresponent a la primera fase.

Els participants podran consultar aquestes 
dades a través de l’adreça d’Internet esmen-
tada en aquesta base.

Una vegada exposades les llistes s’obrirà un 
termini de cinc dies hàbils per presentar recla-
macions a partir de l’endemà de l’exposició. 
Aquestes reclamacions es presentaran davant 
els serveis territorials dels quals depengui el 
centre on es prestin serveis durant el curs 
2007-08 i s’adreçaran al president o presidenta 
de la comissió corresponent.

Al mateix temps que s’exposin les llistes de 
participants, s’anunciarà als centres on actuïn 
les comissions la data de presentació i defensa 
del projecte corresponent a la segona fase del 
concurs. Aquesta data s’haurà d’anunciar amb 
un mínim de 48 hores d’antelació.

El darrer dia de presentació de sol·licituds 
s’hauran de reunir totes les condicions exigides 
per participar en aquest concurs. El requisit 
del transcurs del temps requerit per tornar al 
servei actiu, en el cas dels que participin des 
de les situacions administratives d’excedència 
voluntària i suspensió de funcions, s’entendrà 
complert el 31 d’agost de 2008. Pel que fa als 
mèrits que s’al·leguin, es valoraran fins al dia 
de publicació de la resolució de convocatòria 
al DOGC.

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

No es tindran en compte els mèrits que 
no s’al·leguin durant el termini de presentació 
de sol·licituds. Tampoc no es podran tenir en 
compte aquells mèrits que no es justifiquin de 
la manera indicada a la base 5 durant el termini 
de presentació de sol·licituds, sens perjudici 
del que preveu aquesta base, quant als mèrits 
que ja consten en el registre informàtic de 
personal del Departament d’Educació, i a la 
base 9, pel que fa al termini de reclamacions 
i desistiments.

9. Adjudicació de les destinacions i presa 
de possessió

Ateses les reclamacions que correspongui, 
i avaluada la segona fase, la Direcció General 
de Recursos del Sistema Educatiu procedirà 
a adjudicar de manera provisional els llocs de 
treball anunciats, d’acord amb les peticions i 
els mèrits dels concursants avaluats per la 
comissió, tal com es detalla a la base 6. La 
resolució provisional, que es farà pública als 
serveis territorials del Departament d’Educació, 
farà constar, així mateix, la puntuació obtinguda 
a la segona fase.

Els concursants podran presentar desisti-
ments a la participació, renúncies parcials i 
reclamacions contra la resolució provisional 
dins el termini de cinc dies hàbils a comptar 
des de l’endemà de l’exposició de la resolució 
provisional als serveis territorials. S’entendrà 
notificada als concursants l’estimació o deses-
timació d’aquests desistiments, renúncies i/o 
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reclamacions amb la publicació de la resolució 
definitiva d’adjudicació dels llocs de treball, 
que es publicarà al DOGC.

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

Les dades relatives a les adjudicacions provisi-
onals i definitives podran consultar-se a l’adreça 
d’Internet esmentada a la base anterior.

L’Administració deixarà sense efecte la 
destinació obtinguda per qualsevol concur-
sant que no s’ajusti a les normes d’aquesta 
Resolució.

La presa de possessió en la nova destinació 
tindrà lloc l’1 de setembre de 2008.

10. Una vegada transcorreguts els terminis 
per interposar els recursos contra la resolució 
definitiva, s’obrirà un termini d’un mes per 
tal que els participants puguin retirar la seva 
documentació. A aquests efectes podran 
fer-ho personalment o delegar en una altra 
persona, degudament autoritzada, sempre 
que l’interessat mateix o tercers no hagin 
interposat recursos que el puguin afectar. En 
qualsevol dels casos, el participant que retira la 
documentació adquireix el compromís de fer-ne 
lliurament a l’Administració en cas de ser-ne 
requerit. Si no es retira la documentació en el 
termini esmentat, s’entendrà que el participant 
renuncia a recuperar-la i, per tant, decau en 
el seu dret de fer-ho.

11. Per a qualsevol aclariment en relació 
amb aquest concurs de mèrits, caldrà que les 
persones interessades s’adrecin a les seccions 
de Gestió de Personal dels serveis territorials 
del Departament d’Educació.

ANNEX 2

Llocs de treball vacants en centres públics 
d’ensenyaments infantil i primari

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I (CIUTAT)

Municipi: Barcelona

Centre: CEIP Àgora

Codi del lloc: 08002770 597 PAY
Educació primària, anglès (cos de mestres) 1

Codi del lloc: 08002770 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............2

Centre: CEIP Costa i Llobera

Codi del lloc: 08043802 597 EEY
Educació especial (cos de mestres) ............1

Codi del lloc: 08043802 597 PAY
Educació primària, anglès (cos de mestres) 1

Codi del lloc: 08043802 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............1

Centre: CEIP Dolors Monserdà-Santapau

Codi del lloc: 08001716 597 EEY
Educació especial (cos de mestres) ............1

Codi del lloc: 08001716 597 INY
Educació infantil (cos de mestres) ...............1

Centre: CEIP Dovella

Codi del lloc: 08044201 597 PAY
Educació primària, anglès (cos de mestres) 1

Codi del lloc: 08044201 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............2

Centre: CEIP El Sagrer

Codi del lloc: 08045057 597 INY
Educació infantil (cos de mestres) ...............1

Codi del lloc: 08045057 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............2

Centre: CEIP Escola de la Concepció

Codi del lloc: 08001807 597 INY
Educació infantil (cos de mestres) ...............1

Codi del lloc: 08001807 597 PMY
Educació primària, música 
(cos de mestres) .........................................2

Centre: CEIP Ferrer i Guàrdia

Codi del lloc: 08032634 597 INY
Educació infantil (cos de mestres) ...............1

Codi del lloc: 08032634 597 PMY
Educació primària, música 
(cos de mestres) .........................................1

Codi del lloc: 08032634 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............1

Centre: CEIP Fructuós Gelabert

Codi del lloc: 08063072 597 PMY
Educació primària, música 
(cos de mestres) .........................................1

Codi del lloc: 08063072 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............2

Centre: CEIP Heura

Codi del lloc: 08043966 597 PAY
Educació primària, anglès (cos de mestres) 1

Codi del lloc: 08043966 597 PMY
Educació primària, música 
(cos de mestres) .........................................1

Codi del lloc: 08043966 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............1

Centre: CEIP L’Arenal de Llevant

Codi del lloc: 08058416 597 INY
Educació infantil (cos de mestres) ...............3

Centre: CEIP La Llacuna del Poblenou

Codi del lloc: 08064179 597 INY
Educació infantil (cos de mestres) ...............3

Centre: CEIP Nabí

Codi del lloc: 08043851 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............2

Centre: CEIP Orlandai

Codi del lloc: 08043863 597 INY
Educació infantil (cos de mestres) ...............1

Codi del lloc: 08043863 597 PAY
Educació primària, anglès (cos de mestres) 1

Codi del lloc: 08043863 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............1

Centre: CEIP Pere IV

Codi del lloc: 08062675 597 PAY
Educació primària, anglès (cos de mestres) 1

Codi del lloc: 08062675 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............2

Centre: CEIP Pit-Roig

Codi del lloc: 08043875 597 INY
Educació infantil (cos de mestres) ...............1

Codi del lloc: 08043875 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............1

Centre: CEIP Vila Olímpica

Codi del lloc: 08052785 597 PAY
Educació primària, anglès (cos de mestres) 3

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II 
(COMARQUES)

Municipi: Badalona

Centre: CEIP Mercè Rodoreda

Codi del lloc: 08040345 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............2

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat

Centre: CEE L’Estel- Can Bori

Codi del lloc: 08044223 597 EEY
Educació especial (cos de mestres) ............2

Centre: CEIP Pau Vila

Codi del lloc: 08018145 597 EEY
Educació especial (cos de mestres) ............1

Codi del lloc: 08018145 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............1

Municipi: Fonollosa

Centre: CEIP Agrupació Sant Jordi

Codi del lloc: 08017232 597 EEY
Educació especial (cos de mestres) ............1

Codi del lloc: 08017232 597 INY
Educació infantil (cos de mestres) ...............1

Municipi: Sant Sadurní d’Anoia

Centre: CEIP Mossèn Jacint Verdaguer

Codi del lloc: 08027365 597 PEY
Educació primària, educació física (cos de 
mestres) ......................................................1

Codi del lloc: 08027365 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............1

Codi del lloc: 08027365 597 INY
Educació infantil (cos de mestres) ...............1

Municipi: Santa Coloma de Gramenet

Centre: CEIP Antoni Gaudí

Codi del lloc: 08035519 597 PMY
Educació primària, música 
(cos de mestres) .........................................1

Codi del lloc: 08035519 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............1

Centre: CEIP Banús

Codi del lloc: 08033341 597 PAY
Educació primària, anglès (cos de mestres) 1

Codi del lloc: 08033341 597 PMY
Educació primària, música 
(cos de mestres) .........................................1
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Centre: CEIP Miguel de Unamuno

Codi del lloc: 08032312 597 PAY
Educació primària, anglès (cos de mestres) 1

Municipi: Sant Bartomeu del Grau

Centre: CEIP La Monjoia

Codi del lloc: 08025320 597 PAY
Educació primària, anglès (cos de mestres) 1

Municipi: Vic

Centre: CEIP Andersen

Codi del lloc: 08057102 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............2

Codi del lloc: 08057102 597 EEY
Educació especial (cos de mestres) ............1

Centre: CEIP La Sínia

Codi del lloc: 08067818 597 PAY
Educació primària, anglès (cos de mestres) 1

Municipi: Sant Quintí de Mediona

Centre: CEIP Antoni Grau Minguell

Codi del lloc: 08027237 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............3

SERVEIS TERRITORIALS  
AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Municipi: Castelldefels

Centre: CEIP Jacint Verdaguer

Codi del lloc: 08015961 597 INY
Educació infantil (cos de mestres) ...............2

Codi del lloc: 08015961 597 PAY
Educació primària, anglès (cos de mestres) 1

Municipi: Esplugues de Llobregat

Centre: CEIP Lola Anglada

Codi del lloc: 08042861 597 PAY
Educació primària, anglès (cos de mestres) 1

Codi del lloc: 08042861 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............1

Municipi: Viladecans

Centre: CEIP Doctor Fleming

Codi del lloc: 08031198 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............2

SERVEIS TERRITORIALS  
AL VALLèS OCCIDENTAL

Municipi: Ripollet

Centre: CEIP el Martinet

Codi del lloc: 08059883 597 INY
Educació infantil (cos de mestres) ...............2

Municipi: Sabadell

Centre: CEIP Andreu Castells

Codi del lloc: 08044314 597 EEY
Educació especial (cos de mestres) ............1

Codi del lloc: 08044314 597 PAY
Educació primària, anglès (cos de mestres) 1

Codi del lloc: 08044314 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............1

Centre: CEIP Floresta

Codi del lloc: 08024832 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............1

Centre: CEIP Pau Casals

Codi del lloc: 08024820 597 PAY
Educació primària, anglès (cos de mestres) 1

Codi del lloc: 08024820 597 PEY
Educació primària, educació física (cos de 
mestres) ......................................................1

Codi del lloc: 08024820 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............1

Municipi: Rubí

Centre: CEIP 25 de Setembre

Codi del lloc: 08032348 597 INY
Educació infantil (cos de mestres) ...............2

Codi del lloc: 08032348 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............1

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Municipi: Banyoles

Centre: CEIP La Draga

Codi del lloc: 17006952 597 INY
Educació infantil (cos de mestres) ...............1

Codi del lloc: 17006952 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............1

Municipi: Sarrià de Ter

Centre: CEIP Montserrat

Codi del lloc: 17003756 597 INY
Educació infantil (cos de mestres) ...............1

Codi del lloc: 17003756 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............1

Municipi: Figueres

Centre: CEIP Anicet de Pagès i de Puig

Codi del lloc: 17004463 597 EEY
Educació especial (cos de mestres) ............1

Codi del lloc: 17004463 597 PEY
Educació primària, educació física (cos de 
mestres) ......................................................1

Centre: CEIP M. Àngels Anglada

Codi del lloc: 17006711 597 ALY
Audició i llenguatge (cos de mestres) ..........1

Codi del lloc: 17006711 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............2

Municipi: Girona

Centre: CEIP Joan Bruguera

Codi del lloc: 17001450 597 PEY
Educació primària, educació física (cos de 
mestres) ......................................................1

Codi del lloc: 17001450 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............2

Municipi: Salt

Centre: CEIP Silvestre Santaló

Codi del lloc: 17003151 597 PAY
Educació primària, anglès (cos de mestres) 1

Centre: CEIP Veïnat

Codi del lloc: 17005522 597 PAY
Educació primària, anglès (cos de mestres) 1

Codi del lloc: 17005522 597 PEY
Educació primària, educació física (cos de 
mestres) ......................................................1

Municipi: Sant Feliu de Guíxols

Centre: CEIP L’Estació

Codi del lloc: 17004682 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............2

Municipi: Santa Cristina d’Aro

Centre: CEIP Pedralta

Codi del lloc: 17003689 597 EEY
Educació especial (cos de mestres) ............1

Codi del lloc: 17003689 597 INY
Educació infantil (cos de mestres) ...............1

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Municipi: Bellvís

Centre: CEIP Joaquim Palacín

Codi del lloc: 25001084 597 PMY
Educació primària, música 
(cos de mestres) .........................................1

Codi del lloc: 25001084 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............1

Municipi: Montellà i Martinet

Centre: ZER Baridà-Batllia

Codi del lloc: 25007797 597 PAY
Educació primària, anglès (cos de mestres) 1

Municipi: Lleida

Centre: CEIP de Pràctiques I

Codi del lloc: 25002672 597 PEY
Educació primària, educació física (cos de 
mestres) ......................................................1

Codi del lloc: 25002672 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............2

Centre: CEIP Enric Farreny

Codi del lloc: 25001953 597 INY
Educació infantil (cos de mestres) ...............1

Codi del lloc: 25001953 597 PAY
Educació primària, anglès (cos de mestres) 1

Codi del lloc: 25001953 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............1

Centre: CEIP Frederic Godas

Codi del lloc: 25005880 597 PMY
Educació primària, música 
(cos de mestres) .........................................1

Codi del lloc: 25005880 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............1

Codi del lloc: 25005880 597 PAY
Educació primària, anglès (cos de mestres) 1

Municipi: la Seu d’Urgell

Centre: CEIP Pau Claris

Codi del lloc: 25005533 597 PAY
Educació primària, anglès (cos de mestres) 1

Codi del lloc: 25005533 597 PEY
Educació primària, educació física (cos de 
mestres) ......................................................1

Codi del lloc: 25005533 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............1

Municipi: Vielha e Mijaran

Centre: CEIP Garona

Codi del lloc: 25004929 597 PFY
Educació primària, francès 
(cos de mestres) .........................................1
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Codi del lloc: 25004929 597 PMY
Educació primària, música
 (cos de mestres) ........................................1

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Municipi: El Catllar

Centre: CEIP L’Agulla

Codi del lloc: 43005352 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............2

Municipi: Constantí

Centre: CEIP Centcelles

Codi del lloc: 43005893 597 INY
Educació infantil (cos de mestres) ...............1

Codi del lloc: 43005893 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............1

Municipi: Santa Oliva

Centre: CEIP La Parellada

Codi del lloc: 43005595 597 INY
Educació infantil (cos de mestres) ...............1

Codi del lloc: 43005595 597 PEY
Educació primària, educació física (cos de 
mestres) ......................................................1

Codi del lloc: 43005595 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............1

Municipi: Tarragona

Centre: CEIP Campclar

Codi del lloc: 43005911 597 INY
Educació infantil (cos de mestres) ...............1

Centre: CEIP Saavedra

Codi del lloc: 43009369 597 EEY
Educació especial (cos de mestres) ............1

Codi del lloc: 43009369 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............2

Municipi: Torredembarra

Centre: CEIP L’Antina

Codi del lloc: 43009242 597 INY
Educació infantil (cos de mestres) ...............1

Codi del lloc: 43009242 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............1

SERVEIS TERRITORIALS  
A LES TERRES DE L’EBRE

Municipi: Tortosa

Centre: CEIP Ferreries

Codi del lloc: 43004256 597 INY
Educació infantil (cos de mestres) ...............1

Codi del lloc: 43004256 597 PRY
Educació primària (cos de mestres) ............2

Llocs de treball vacants en centres públics 
d’ensenyaments secundaris

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I 
(CIUTAT)

Municipi: Barcelona

Centre: IES Barri Besòs

Codi del lloc: 08013470 590 YCN
Biologia i geologia (cos de catedràtics d’en-
senyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Centre: IES Costa i Llobera

Codi del lloc: 08046578 590 YAN
Anglès (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Codi del lloc: 08046578 590 YLC
Llengua catalana i literatura (cos de catedràtics 
d’ensenyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Centre: IES Joan Coromines

Codi del lloc: 08033882 590 YLE
Llengua castellana i literatura (cos de cate-
dràtics d’ensenyament secundari i cos de 
professors d’ensenyament secundari) .........1

Centre: IES Joan d’Àustria

Codi del lloc: 08013101 597 YLC
Llengua catalana i literatura 
(cos de mestres) .........................................1

Centre: IES Joan Salvat i Papasseit

Codi del lloc: 08034576 590 YDI
Dibuix (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Centre: SES Josep Comas i Solà

Codi del lloc: 08052761 590 YFI
Filosofia (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Centre: IES L’Alzina

Codi del lloc: 08039057 590 YLE
Llengua castellana i literatura (cos de cate-
dràtics d’ensenyament secundari i cos de 
professors d’ensenyament secundari) .........1

Codi del lloc: 08039057 590 YLC
Llengua catalana i literatura (cos de catedràtics 
d’ensenyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Codi del lloc: 08039057 590 YPS
Psicologia i pedagogia (cos de catedràtics 
d’ensenyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Centre: IES Les Corts

Codi del lloc: 08034564 590 YEC
Economia (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Codi del lloc: 08034564 590 YMA
Matemàtiques (cos de catedràtics d’ensenya-
ment secundari i cos de professors d’ense-
nyament secundari) .....................................1

Codi del lloc: 08034564 590 YMU
Música (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Centre: IES Milà i Fontanals

Codi del lloc: 08013196 590 Y07
Informàtica (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Centre: IES Pablo R. Picasso

Codi del lloc: 08035209 590 YEF
Educació física (cos de catedràtics d’en-

senyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Codi del lloc: 08035209 590 YPS
Psicologia i pedagogia (cos de catedràtics 
d’ensenyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Centre: IES Pau Claris

Codi del lloc: 08052608 590 YMA
Matemàtiques (cos de catedràtics d’ensenya-
ment secundari i cos de professors d’ense-
nyament secundari) .....................................1

Codi del lloc: 08052608 590 YTC
Tecnologia (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Centre: IES Príncep de Girona

Codi del lloc: 08033894 590 YGE
Geografia i història (cos de catedràtics d’en-
senyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Codi del lloc: 08033894 590 YGR
Grec (cos de catedràtics d’ensenyament se-
cundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Codi del lloc: 08033894 590 YLC
Llengua catalana i literatura (cos de catedràtics 
d’ensenyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Centre: IES Salvador Espriu

Codi del lloc: 08052797 590 YAN
Anglès (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Codi del lloc: 08052797 590 YMA
Matemàtiques (cos de catedràtics d’ensenya-
ment secundari i cos de professors d’ense-
nyament secundari) .....................................1

Centre: IES Salvador Seguí

Codi del lloc: 08044053 590 Y08
Intervenció sociocomunitària (cos de cate-
dràtics d’ensenyament secundari i cos de 
professors d’ensenyament secundari) .........1

Codi del lloc: 08044053 590 Y17
Processos diagnòstics clínics i productes or-
toprotètics (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Centre: IES Sant Josep de Calassanç

Codi del lloc: 08013135 590 YLC
Llengua catalana i literatura (cos de catedràtics 
d’ensenyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Codi del lloc: 08013135 590 YPS
Psicologia i pedagogia (cos de catedràtics 
d’ensenyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Centre: IES Valldemossa

Codi del lloc: 08031812 590 YAN
Anglès (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1
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Codi del lloc: 08031812 590 YGE
Geografia i història (cos de catedràtics d’en-
senyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Codi del lloc: 08031812 590 YTC
Tecnologia (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II 
(COMARQUES)

Municipi: Badalona

Centre: IES Barres i Ones

Codi del lloc: 08044995 590 YAN
Anglès (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Codi del lloc: 08044995 590 YDI
Dibuix (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Codi del lloc: 08044995 590 YPS
Psicologia i pedagogia (cos de catedràtics 
d’ensenyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Centre: IES Eugeni d’Ors

Codi del lloc: 08001443 590 YAN
Anglès (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Codi del lloc: 08001443 590 YGE
Geografia i història (cos de catedràtics d’en-
senyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Centre: IES Júlia Minguell

Codi del lloc: 08052888 590 YEC
Economia (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Municipi: Bagà

Centre: IES L’Alt Berguedà

Codi del lloc: 08052891 597 YCN
Ciències de la naturalesa (cos de mestres) .1

Codi del lloc: 08052891 590 YEF
Educació física (cos de catedràtics d’en-
senyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Codi del lloc: 08052891 590 YPS
Psicologia i pedagogia (cos de catedràtics 
d’ensenyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Municipi: Granollers

Centre: IES Celestí Bellera

Codi del lloc: 08045628 590 YCN
Biologia i geologia (cos de catedràtics d’en-
senyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Codi del lloc: 08045628 590 YEF
Educació física (cos de catedràtics d’en-
senyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat

Centre: IES Bisbe Berenguer

Codi del lloc: 08052918 597 YGE
Ciències socials (cos de mestres) ...............1

Centre: IES Eduard Fontserè

Codi del lloc: 08051264 590 YEF
Educació física (cos de catedràtics d’en-
senyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Codi del lloc: 08051264 590 YGE
Geografia i història (cos de catedràtics d’en-
senyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Municipi: Mataró

Centre: IES Josep Puig i Cadafalch

Codi del lloc: 08052979 590 YEF
Educació física (cos de catedràtics d’en-
senyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Codi del lloc: 08052979 590 YTC
Tecnologia (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................2

Centre: IES Thos i Codina

Codi del lloc: 08046748 590 YAN
Anglès (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Municipi: Mollet del Vallès

Centre: IES Gallecs

Codi del lloc: 08054034 597 YLE
Llengua castellana i literatura (cos de mes-
tres) .............................................................1

Codi del lloc: 08054034 591 Y80
Procediments sanitaris i assistencials (cos 
de professors tècnics de formació professi-
onal) 1

Municipi: Sant Adrià de Besòs

Centre: IES Fòrum 2004

Codi del lloc: 08040151 590 YLC
Llengua catalana i literatura (cos de catedràtics 
d’ensenyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Codi del lloc: 08040151 590 YPS
Psicologia i pedagogia (cos de catedràtics 
d’ensenyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Municipi: Sant Joan de Vilatorrada

Centre: IES Quercus

Codi del lloc: 08035313 590 YEF
Educació física (cos de catedràtics d’en-
senyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Codi del lloc: 08035313 590 YGE
Geografia i història (cos de catedràtics d’en-
senyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Municipi: Sant Pere de Ribes

Centre: IES Can Puig

Codi del lloc: 08042056 597 YLE
Llengua castellana i literatura (cos de mes-
tres) .............................................................1

Codi del lloc: 08042056 590 YMA
Matemàtiques (cos de catedràtics d’ensenya-

ment secundari i cos de professors d’ense-
nyament secundari) .....................................1

Municipi: Sant Sadurní d’Anoia

Centre: IES de Sant Sadurní d’Anoia

Codi del lloc: 08064702 597 YGE
Ciències socials (cos de mestres) ...............1

Codi del lloc: 08064702 597 YEF
Educació física (cos de mestres) .................1

Codi del lloc: 08064702 590 YLC
Llengua catalana i literatura (cos de catedràtics 
d’ensenyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Municipi: Santa Coloma de Gramenet

Centre: IES Numància

Codi del lloc: 08053078 590 YCN
Biologia i geologia (cos de catedràtics d’en-
senyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Codi del lloc: 08053078 590 YLE
Llengua castellana i literatura (cos de cate-
dràtics d’ensenyament secundari i cos de 
professors d’ensenyament secundari) .........1

Codi del lloc: 08053078 590 YPS
Psicologia i pedagogia (cos de catedràtics 
d’ensenyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Municipi: Tordera

Centre: IES Lluís Companys

Codi del lloc: 08044983 590 YAN
Anglès (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Municipi: Vilafranca del Penedès

Centre: IES Eugeni d’Ors

Codi del lloc: 08031459 590 YMA
Matemàtiques (cos de catedràtics d’ensenya-
ment secundari i cos de professors d’ense-
nyament secundari) .....................................1

SERVEIS TERRITORIALS  
AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Municipi: Castelldefels

Centre: IES Mediterrània

Codi del lloc: 08047480 590 YAN
Anglès (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Codi del lloc: 08047480 590 YMA
Matemàtiques (cos de catedràtics d’ensenya-
ment secundari i cos de professors d’ense-
nyament secundari) .....................................1

Municipi: Cornellà de Llobregat

Centre: IES Maria Aurèlia Capmany

Codi del lloc: 08059688 590 YAN
Anglès (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Codi del lloc: 08059688 590 YEF
Educació física (cos de catedràtics d’en-
senyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1
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Codi del lloc: 08059688 590 YLC
Llengua catalana i literatura (cos de catedràtics 
d’ensenyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Municipi: Esparreguera

Centre: IES El Castell

Codi del lloc: 08053285 597 YCN
Ciències de la naturalesa (cos de mestres) .1

Codi del lloc: 08053285 590 YGE
Geografia i història (cos de catedràtics d’en-
senyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Municipi: Gavà

Centre: IES de Bruguers

Codi del lloc: 08017530 590 YAN
Anglès (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Codi del lloc: 08017530 597 YLC
Llengua catalana i literatura 
(cos de mestres) .........................................1

Codi del lloc: 08017530 590 YTC
Tecnologia (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Centre: IES El Calamot

Codi del lloc: 08041866 590 YCN
Biologia i geologia (cos de catedràtics d’en-
senyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Codi del lloc: 08041866 590 YGE
Geografia i història (cos de catedràtics d’en-
senyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Municipi: Piera

Centre: IES Guinovarda

Codi del lloc: 08047820 590 YLE
Llengua castellana i literatura (cos de cate-
dràtics d’ensenyament secundari i cos de 
professors d’ensenyament secundari) .........1

Municipi: Sant Boi de Llobregat

Centre: IES Camps Blancs

Codi del lloc: 08025605 597 YLC
Llengua catalana i literatura 
(cos de mestres) .........................................1

Centre: IES Joaquim Rubió i Ors

Codi del lloc: 08025654 590 YEF
Educació física (cos de catedràtics d’en-
senyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Municipi: Sant Vicenç dels Horts

Centre: IES Gabriela Mistral

Codi del lloc: 08053340 590 YLE
Llengua castellana i literatura (cos de cate-
dràtics d’ensenyament secundari i cos de 
professors d’ensenyament secundari) .........1

Municipi: Santa Margarida de Montbui

Centre: IES Montbui

Codi del lloc: 08053352 590 YCN
Biologia i geologia (cos de catedràtics d’en-
senyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Codi del lloc: 08053352 590 YFQ
Física i química (cos de catedràtics d’en-
senyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Codi del lloc: 08053352 590 YPS
Psicologia i pedagogia (cos de catedràtics 
d’ensenyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Municipi: Viladecans

Centre: IES Josep Mestres i Busquets

Codi del lloc: 08053364 590 YAN
Anglès (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Centre: IES Torre Roja

Codi del lloc: 08031228 590 YLC
Llengua catalana i literatura (cos de catedràtics 
d’ensenyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Codi del lloc: 08031228 590 YMU
Música (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

SERVEIS TERRITORIALS A VALLèS OCCIDENTAL

Municipi: Montcada i Reixac

Centre: IES Montserrat Miró i Vila

Codi del lloc: 08021788 590 YPS
Psicologia i pedagogia (cos de catedràtics 
d’ensenyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Municipi: Palau-solità i Plegamans

Centre: IES Ramon Casas i Carbó

Codi del lloc: 08045306 597 YGE
Ciències socials (cos de mestres) ...............1

Codi del lloc: 08045306 590 YLC
Llengua catalana i literatura (cos de catedràtics 
d’ensenyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Codi del lloc: 08045306 597 YMA
Matemàtiques (cos de mestres) ..................1

Municipi: Sabadell

Centre: IES Arraona

Codi del lloc: 08024765 590 YLC
Llengua catalana i literatura (cos de catedràtics 
d’ensenyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Codi del lloc: 08024765 590 YTC
Tecnologia (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Centre: IES Castellarnau

Codi del lloc: 08024893 591 Y69
Manteniment de vehicles (cos de professors 
tècnics de formació professional) ................1

Codi del lloc: 08024893 591 Y79
Procediments de diagnòstic clínic i ortopro-
tétic (cos de professors tècnics de formació 
professional) ................................................1

Centre: IES Les Termes

Codi del lloc: 08053224 597 YGE
Geografia i història (cos de mestres) .........  1

Centre: IES Vallès

Codi del lloc: 08042020 590 YCN
Biologia i geologia (cos de catedràtics d’en-
senyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Codi del lloc: 08042020 590 YFQ
Física i química (cos de catedràtics d’en-
senyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Codi del lloc: 08042020 590 YMA
Matemàtiques (cos de catedràtics d’ensenya-
ment secundari i cos de professors d’ense-
nyament secundari) .....................................1

Municipi: Terrassa

Centre: IES Cavall Bernat

Codi del lloc: 08053251 597 YAN
Llengua estrangera: anglès 
(cos de mestres) .........................................1

Centre: IES de Terrassa

Codi del lloc: 08030339 590 Y02
Anàlisi i química industrial (cos de catedràtics 
d’ensenyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Codi del lloc: 08030339 590 YTC
Tecnologia (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Centre: IES Santa Eulàlia

Codi del lloc: 08043516 590 YLE
Llengua castellana i literatura (cos de cate-
dràtics d’ensenyament secundari i cos de 
professors d’ensenyament secundari) .........1

Codi del lloc: 08043516 590 YMA
Matemàtiques (cos de catedràtics d’ensenya-
ment secundari i cos de professors d’ense-
nyament secundari) .....................................1

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Municipi: Banyoles

Centre: IES Josep Brugulat

Codi del lloc: 17000330 590 YAN
Anglès (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Municipi: Blanes

Centre: IES S’Agulla

Codi del lloc: 17005731 590 YPS
Psicologia i pedagogia (cos de catedràtics 
d’ensenyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Codi del lloc: 17005731 590 YTC
Tecnologia (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Municipi: Castelló d’Empúries

Centre: IES Castelló d’Empúries

Codi del lloc: 17006083 590 YLC
Llengua catalana i literatura (cos de catedràtics 
d’ensenyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1
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Municipi: Figueres

Centre: IES Narcís Monturiol

Codi del lloc: 17001221 590 YTC
Tecnologia (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Municipi: Girona

Centre: IES Montilivi

Codi del lloc: 17001735 590 Y05
Formació i orientació laboral (cos de catedràtics 
d’ensenyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Municipi: Llançà

Centre: IES de Llançà

Codi del lloc: 17006769 597 YGE
Ciències socials (cos de mestres) ...............1

Codi del lloc: 17006769 597 YAN
Llengua estrangera: anglès 
(cos de mestres) .........................................1

Municipi: Olot

Centre: IES La Garrotxa

Codi del lloc: 17002399 590 YTC
Tecnologia (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Municipi: Salt

Centre: SES de Salt

Codi del lloc: 17008407 590 YLC
Llengua catalana i literatura (cos de catedràtics 
d’ensenyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................2

Centre: IES Vallvera

Codi del lloc: 17005388 590 YFQ
Física i química (cos de catedràtics d’en-
senyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Codi del lloc: 17005388 590 YFR
Francès (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Codi del lloc: 17005388 597 YLC
Llengua catalana i literatura 
(cos de mestres) .........................................1

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Municipi: Lleida

Centre: IES Joan Oró

Codi del lloc: 25002787 590 YFR
Francès (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Centre: IES Manuel de Montsuar

Codi del lloc: 25006513 590 YPS
Psicologia i pedagogia (cos de catedràtics 
d’ensenyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Codi del lloc: 25006513 590 YTC
Tecnologia (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Centre: IES Marius Torres

Codi del lloc: 25002696 590 YAN
Anglès (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Codi del lloc: 25002696 590 YGE
Geografia i història (cos de catedràtics d’en-
senyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Codi del lloc: 25002696 590 YMA
Matemàtiques (cos de catedràtics d’ensenya-
ment secundari i cos de professors d’ense-
nyament secundari) .....................................1

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Municipi: Cambrils

Centre: IES Escola d’Hoteleria i Turisme

Codi del lloc: 43007038 590 YAN
Anglès (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Municipi: Mont-roig del Camp

Centre: IES Antoni Ballester

Codi del lloc: 43008638 590 YEF
Educació física (cos de catedràtics d’en-
senyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Codi del lloc: 43008638 590 YLC
Llengua catalana i literatura (cos de catedràtics 
d’ensenyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Codi del lloc: 43008638 590 YTC
Tecnologia (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Municipi: Tarragona

Centre: IES Campclar

Codi del lloc: 43006125 597 YGE
Ciències socials (cos de mestres) ...............1

Codi del lloc: 43006125 597 YPS
Pedagogia terapèutica (cos de mestres) .....1

Codi del lloc: 43006125 590 YTC
Tecnologia (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Centre: IES Collblanc

Codi del lloc: 43008481 590 YAN
Anglès (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Centre: IES Torreforta

Codi del lloc: 43008390 590 YLC
Llengua catalana i literatura (cos de catedràtics 
d’ensenyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Municipi: El Vendrell

Centre: IES Andreu Nin

Codi del lloc: 43004803 591 Y81
Processos comercials (cos de professors 
tècnics de formació professional) ................1

SERVEIS TERRITORIALS A TERRES DE L’EBRE

Municipi: Móra d’Ebre

Centre: IES Julio Antonio

Codi del lloc: 43007129 590 Y05
Formació i orientació laboral (cos de catedràtics 
d’ensenyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1

Codi del lloc: 43007129 590 Y07
Informàtica (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Codi del lloc: 43007129 591 Y87
Sistemes i aplicacions informàtiques 
(cos de professors tècnics de formació 
professional) ................................................1

Municipi: Sant Carles de la Ràpita

Centre: IES Els Alfacs

Codi del lloc: 43007221 590 YLE
Llengua castellana i literatura (cos de cate-
dràtics d’ensenyament secundari i cos de 
professors d’ensenyament secundari) .........1

Codi del lloc: 43007221 590 Y14
Processos de cultiu aqüícola (cos de cate-
dràtics d’ensenyament secundari i cos de 
professors d’ensenyament secundari) .........1

Codi del lloc: 43007221 590 YTC
Tecnologia (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Municipi: Tortosa

Centre: IES de l’Ebre

Codi del lloc: 43004441 591 Y80
Procediments sanitaris i assistencials 
(cos de professors tècnics de formació 
professional) ................................................1

Municipi: Ulldecona

Centre: IES Manuel Sales i Ferré

Codi del lloc: 43006496 590 YFI
Filosofia (cos de catedràtics d’ensenyament 
secundari i cos de professors d’ensenyament 
secundari) ....................................................1

Llocs de treball vacants en centres públics de 
formació de persones adultes

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Municipi: Tarragona

Centre: CFA Josepa Massanés i Dalmau

Codi del lloc: 43007051 590 YCS
Àmbit ciències socials i participació (cos de 
catedràtics d’ensenyament secundari i cos
de professors d’ensenyament secundari) ....1

Codi del lloc: 43007051 590 YCO
Àmbit de la comunicació (cos de catedràtics 
d’ensenyament secundari i cos de professors 
d’ensenyament secundari) ...........................1
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EDICTE de 4 de febrer de 2008, pel qual es no-
tifica la Resolució de 4 de desembre de 2007 de 
la secretària general del Departament d’Educació 
per la qual s’incoa expedient disciplinari al senyor 
Mikel García Sánchez Guzman.

Atès que no ha estat possible practicar la 
notificació de Resolució de 4 de desembre 
de 2007 de la secretària general del De-
partament d’Educació per la qual s’incoa 

expedient disciplinari al senyor Mikel García 
Sánchez Guzman, amb NIF 11824022K, 
funcionari del cos de professors d’ense-
nyament secundari de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, es notifica a la 
persona interessada que, en aplicació del 
que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, la Resolució d’in-
coació és a la seva disposició a les oficines 
de la Inspecció de Serveis del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 
Via Augusta, 202-226, planta 5B, 08021 
Barcelona, de dilluns a divendres en horari 

d’oficina, i que se la cita perquè el primer 
dia hàbil, ultrapassades 48 hores després 
de la publicació del present edicte al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, com-
paregui a les 12 hores, a la planta 5B de la 
Via Augusta, núm. 202, 08021 Barcelona, 
a fi de prendre-li declaració en relació amb 
l’expedient disciplinari, núm. G410-07-080, 
que es notifica pel present edicte.

Barcelona, 4 de febrer de 2008

Antonio Cañoto Vázquez
Instructor de l’expedient

(08.035.024)


