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Resolució del director dels Serveis Territorials, p er la qual es delimiten les àrees 
d’influència per a la preinscripció i matrícula del s centres que imparteixen els Programes 
de Formació i Inserció (PFI) en l’àmbit dels Servei s Territorials d’Educació a Lleida, curs 
2021-2022 
 
 
Fets 
 
Atesa la normativa vigent i als efectes de garantir la preinscripció de l’alumnat en 
l’ensenyament de Programes de Formació i Inserció (PFI) es procedeix a establir l’àrea 
territorial d’influència dels ensenyaments de programes de Formació i Inserció d’aquests 
Serveis Territorials. 
 
En termes generals l’àmbit d’influència és Serveis Territorials, llevat els PTT de fora de Lleida 
ciutat, on l’àmbit és comarcal o municipal en primera opció i Serveis Territorials en segona 
opció. 
 
Fonaments de dret 
 

Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment 
d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya 

Resolució EDU/596/2019, de 2 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i 
matrícula d’alumnes als centres dels Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, 
en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022. 
 
 
Per tant, 
 
RESOLC: 
 
Delimitar les àrees d’influència següents:  
 
Localitat Centre Perfil Àrea de proximitat 
Balaguer INS Almatà CM01 Auxiliar de vendes, oficina i atenció al 

públic 
Serveis 
Territorials 

Cervera INS Antoni Torroja EO02 Auxiliar de pintura Serveis 
Territorials 

Guissona INS Guissona CM01 Auxiliar de vendes, oficina i atenció al 
públic 

Serveis 
Territorials 

La Seu 
d’Urgell 

PTT La Seu d’Urgell AR01 Auxiliar d’activitats forestals 
 

1 - Comarcal 
2 - Serveis 
Territorials 

Les PTT Val d’Aran CM01 Auxiliar de vendes, oficina i atenció al 
públic 

1 – Comarcal 
2 - Serveis 
Territorials 

Les 
Borges 
Blanques 

INS Josep Vallverdú TM05 Auxiliar de manteniment i reparació de 
vehicles de mobilitat personal 

Serveis 
Territorials 

Lleida INS Caparrella EE01 Auxiliar de muntatge d’instal·lacions Serveis 



 
 

electrotècniques en edificis 
EE02 Auxiliar de muntatges d’instal·lacions 
elèctriques d’aigua i gas 

Territorials 

Lleida INS Castell dels 
Templers 

FS01 Auxiliar en treballs de fusteria i 
instal·lació de mobles 
AR03 Auxiliar en vivers i jardins 
EO03 Auxiliar construcció 
IP01 Auxiliar en imatge personal: 
perruqueria i estètica 
AG01 Auxiliar en activitats d’oficina i en 
serveis administratius generals 
EE02 Auxiliar en muntatges d’instal·lacions 
elèctriques i d’aigua i gas 
IM01 Auxiliar en fontaneria i calefacció i 
climatització 

Serveis 
Territorials 

Lleida INS Guindàvols AR03 Auxiliar de vivers i jardins Serveis 
Territorials 

Lleida INS Torrevicens IP01 Auxiliar en imatge personal: 
perruqueria i estètica (NEE) 

Serveis 
Territorials 

Lleida PTT Lleida CM01 Auxiliar de muntatges i instal·lacions 
elèctriques 
HT03 Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de 
restauració 
EE00 Auxiliar de muntatges d’instal·lacions 
elèctriques 

Serveis 
Territorials 

Lleida INS d’Hoteleria i 
Turisme 

HT05 Auxiliar de pastisseria i forneria Serveis 
Territorials 

Mollerussa INS Mollerussa EE02 Auxiliar de muntatges d’instal·lacions 
elèctriques d’aigua i gas 

Serveis 
Territorials 

Mollerussa PTT 
Mollerussa/Tàrrega 

CM01 Auxiliar de vendes, oficina i atenció al 
públic 

1 – Mollerussa 
2 - Serveis 
Territorials 

Tàrrega INS Alfons 
Costafreda 

EE02 Auxiliar de muntatges d’instal·lacions 
elèctriques i d’aigua i gas 
IC01 Auxiliar de muntatge i manteniment 
d’equips informàtics 

Serveis 
Territorials 

Tàrrega PTT 
Tàrrega/Mollerussa 

CM01 Auxiliar de vendes, oficina i atenció al 
públic 

1 – Tàrrega 
2 - Serveis 
Territorials 

 
 
 
Contra aquesta Resolució que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar d’alçada davant el director general de Centres Públics, segons el que disposa 
l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de les administracions públiques de Catalunya i els 
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en el termini d’un més a comptar de l’endemà de la seva publicació. 
 
 
El director dels Serveis Territorials 
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