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RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 1999, per
la qual es convoca concurs públic entre els
centres docents públics d’educació secun-
dària per participar en projectes d’innova-
ció en el camp de l’ensenyament-aprenen-
tatge de les llengües estrangeres.

Un dels objectius de l’ensenyament obli-
gatori és aconseguir que els alumnes de se-
cundària assoleixin un bon nivell de com-
petència lingüística en llengua estrangera.

El govern de la Generalitat vol impulsar
decididament la millora de l’ensenyament-
aprenentatge de les llengües estrangeres a
l’ensenyament de règim general, per la qual
cosa ha posat en marxa el projecte Orator.
Aquest projecte incidirà tant en els aspec-
tes de caràcter general vinculats amb el
desenvolupament ordinari de les classes
com en la potenciació de projectes i activi-
tats complementàries que faciliten l’ús de
les llengües estrangeres.

Es per això que enguany el Departament
d’Ensenyament vol convocar un concurs pú-
blic entre els centres públics d’educació se-
cundària de Catalunya que duen a terme
projectes per millorar la qualitat de l’ense-
nyament-aprenentatge de les llengües es-
trangeres.

En ús de les facultats atribuïdes en l’arti-
cle 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desem-
bre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya,

A proposta de la Direcció General d’Or-
denació Educativa,

Resolc:

Article 1. Convocar concurs públic entre
els centres docents públics d’educació se-
cundària dependents del Departament
d’Ensenyament per a la participació en pro-
jectes d’innovació en el camp de l’ense-
nyament-aprenentatge de les llengües es-
trangeres.

Article 2. Aprovar les bases que han de
regir aquesta convocatòria de concurs pú-
blic que consten en l’annex 1 d’aquesta
Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar 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 recurs de
reposició, previ al recurs contenciós admi-
nistratiu, davant l’òrgan que va dictar l’ac-
te, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà 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 públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 8 d’octubre de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases

—1 L’objecte d’aquest concurs públic és
millorar la competència lingüística en llen-
gües estrangeres dels alumnes, per mitjà de
la participació dels centres en alguna de les
modalitats de projectes d’innovació previs-
tos en aquesta convocatòria. La durada dels
projectes serà de dos cursos acadèmics i
seran seleccionats 40 centres.

—2 Poden acollir-se a aquesta convocatò-
ria els centres docents públics d’educació
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secundària de Catalunya dependents del
Departament d’Ensenyament que vulguin
participar en programes d’innovació que
suposen la millora de la qualitat de l’ense-
nyament de la llengua estrangera a l’ense-
nyament secundari, obligatori i post-obliga-
tori, en les modalitats següents:

Modalitat 1. Ensenyament d’alguna altra
matèria del currículum en llengua estran-
gera.

Modalitat 2. Integració de les noves tec-
nologies a l’aula de llengua estrangera.

Modalitat 3. Priorització de l’ensenyament
de les llengües estrangeres en el projecte
de centre: augment de crèdits variables.

Modalitat 4. Organització d’espais d’apre-
nentatge i/o autoaprenentatge.

Modalitat 5. Implementació de metodo-
logies innovadores diferents de les especi-
ficades en les modalitats anteriors.

—3 Els centres hauran de complir els re-
quisits especificats a continuació:

Modalitat 1: centres públics que vulguin
impartir, o que ja estiguin impartint, contin-
guts d’alguna matèria del currículum en llen-
gua estrangera i que es comprometin a oferir
un mínim de 35 hores a l’ESO, dins de la
franja variables, o de 70 hores al batxillerat,
dins de les matèries optatives.

Modalitat 2: centres públics que vulguin
integrar, o que ja estiguin integrant, al cur-
rículum de llengua estrangera els recursos
tecnològics que han rebut de l’Administra-
ció per a l’aula d’idiomes des del curs 1995-
1996.

Modalitat 3: centres públics que facin, o
vulguin fer, una repartició de crèdits que afa-
voreixi l’aprenentatge de llengües estrange-
res.

Modalitat 4: centres públics que hagin
creat, o vulguin crear, espais i materials
d’aprenentatge diversificats, que afavorei-
xin l’autonomia dels alumnes i el tractament
de la diversitat. El seu ús ha d’estar inte-
grat a la programació. El projecte presen-
tat per aquests centres ha d’estar coordi-
nat amb la programació dels cursos de
manera que tot l’alumnat tingui accés a
aquests espais.

Modalitat 5: centres públics que vulguin
aplicar, o que ja estiguin aplicant, nous en-
focaments didàctics innovadors, diferents
dels especificats en les modalitats anteri-
ors.

—4 Els centres públics d’educació secun-
dària que es vulguin acollir a aquesta con-
vocatòria hauran de presentar una sol-
licitud, segons model que figura a l’annex
2, a la qual hauran d’adjuntar la documen-
tació següent:

a) Projecte, amb el vist i plau del director
del centre, que inclogui:

Justificació. Criteris metodològics, d’a-
valuació, i explicació de com es coordinen
les propostes corresponents amb la progra-
mació. La justificació ha d’anar acompanya-
da dels materials que ho exemplifiquin, si
s’escau.

Objectius i continguts.
Temporització.
Nivell educatiu, cicle, curs, nombre d’alum-

nes.
Recursos humans i materials necessaris.

b) Certificat de l’acta de l’aprovació del
projecte pel Consell Escolar.

c) Compromís escrit del director del cen-
tre i dels professors implicats de garantir la
continuïtat durant els dos anys de durada
del projecte.

—5 Les sol·licituds, subscrites pel direc-
tor del centre, s’adreçaran a la directora
general d’Ordenació Educativa i es presen-
taran al Departament d’Ensenyament (Via
Augusta, 202, 08021 Barcelona), ja sigui
directament o bé per qualsevol dels mitjans
que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú (BOE núm.
285, de 27.11.1992).

Les sol·licituds es podran presentar tam-
bé a les oficines de correus en sobre obert,
per tal que la sol·licitud sigui datada i sege-
llada pel funcionari de correus abans de ser
certificada.

El termini de presentació de sol·licituds
serà d’un mes comptat a partir de l’ende-
mà de la data de publicació d’aquesta Re-
solució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

—6 Els criteris per a la selecció de les
sol·licituds seran els següents:

a) Grau d’adequació als aspectes estipu-
lats per a cadascuna de les modalitats.

b) Distribució equitativa per delegacions
territorials.

—7 Per tal de recolzar el desenvolupament
de l’experiència, els centres seleccionats
rebran del Departament d’Ensenyament
formació equivalent a 15 hores, al llarg del
primer any del projecte, i assessorament
didàctic.

—8 Es delega en la directora general d’Or-
denació Educativa la resolució d’aquesta
convocatòria, a proposta d’una comissió
avaluadora formada per les persones se-
güents, que seran designades per la direc-
tora general d’Ordenació Educativa:

La directora del Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres, que en serà la presi-
denta.

Un inspector de l’àrea de llengua designat
a proposta del subdirector general de la Ins-
pecció.

Un inspector de l’àrea de llengües estran-
geres designat a proposta del subdirector
general de la Inspecció.

Dos professors del Centre de Recursos
de Llengües Estrangeres designats a pro-
posta de la directora del centre, un dels
quals actuarà de secretari.

La comissió podrà demanar als centres
la documentació addicional i els aclariments
que consideri oportuns.

La comissió elevarà la proposta de re-
solució a la directora general d’Ordenació
Educativa en el termini de 20 dies a comp-
tar des de l’endemà de la data de finalitza-
ció del termini de presentació d’instàn-
cies.

—9 Els materials que puguin ser elaborats
en el desenvolupament dels projectes objec-
te d’aquesta convocatòria seran propietat
del Departament d’Ensenyament, el qual els
podrà publicar, així com efectuar-ne la difu-

sió, sens perjudici del que disposa el text
refós de la Llei de la propietat intel·lectual,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996,
de 12 d’abril.

Els autors, amb l’autorització prèvia del
Departament d’Ensenyament, podran publi-
car els materials sempre que es faci menció
expressa que formen part d’un projecte
d’innovació en el camp de l’ensenyament-
aprenentatge de les llengües estrangeres
impulsat des del Departament d’Ensenya-
ment.

—10 La participació en aquests projectes
tindrà la consideració d’activitat d’innova-
ció educativa a l’empara de l’article 4 de
l’Ordre de 4 de novembre de 1994 sobre
procediment de reconeixement dels estadis
de promoció als funcionaris de carrera do-
cents no universitaris (DOGC núm. 1979, de
30.11.1994).

L’acreditació d’haver desenvolupat satis-
factòriament la totalitat del projecte donarà
dret a l’obtenció d’un crèdit d’innovació al
professorat implicat.

Perquè aquests projectes siguin acredi-
tats com a projectes d’innovació educativa
caldrà una certificació emesa per la Direc-
ció General d’Ordenació Educativa.

Per obtenir aquesta certificació, els cen-
tres hauran de presentar a la Direcció Ge-
neral d’Ordenació Educativa, abans del mes
de juliol del segon curs del projecte, la
documentació següent:

a) Original dels materials elaborats, si s’es-
cau.

b) Memòria del projecte. Aquesta memò-
ria haurà de recollir específicament quins
canvis s’han produït en l’àrea/es correspo-
nent/s i en el centre com a resultat d’haver
pres part en el projecte, com s’han reflectit
en la documentació del centre, i la valora-
ció dels resultats aconseguits.

c) Certificació del director del centre on
es faci constar el nom, cognoms i DNI del
professorat que ha participat en l’experièn-
cia d’innovació, quina ha estat la seva par-
ticipació així com la seva durada.

d) Informe de la Inspecció d’Ensenya-
ment amb una valoració de la incidència de
l’experiència a la pràctica educativa i dels
casos que consideri que no són creditors
de certificat, si n’hi ha.

e) Informe del Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres acreditatiu que el
projecte s’ha dut a terme satisfactòriament,
complint tots els requisits de formació i
d’implementació.

ANNEX 2

Full de sol·licitud
Modalitat.
Nom del centre.
Codi del centre.
NIF del centre.
Adreça.
Municipi.
Telèfon.
Fax.
Nom i cognoms professors.
DNI professors.
Adreça correu electrònic dels professors.

(99.281.027)
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RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 1999, de
modificació de la Resolució de 5 de març
de 1999, per la qual es modifiquen i es
renoven els concerts educatius de diversos
centres docents privats per als nivells obli-
gatoris.

Per la Resolució de 5 de març de 1999
(DOGC núm. 2845, d’11.3.1999) es van mo-
dificar i renovar els concerts educatius de
diversos centres docents privats per als
nivells obligatoris.

Un cop acabat el període de preinscrip-
ció per a l’admissió d’alumnes cal procedir
a modificar la Resolució esmentada per tal
d’ajustar-la al resultat de la preinscripció,
d’acord amb l’article 30.4 del Decret 56/
1997, de 23 de febrer, sobre concerts edu-
catius amb la modificació efectuada pel
Decret 155/1997, de 25 de juny.

Per tant, d’acord amb el Decret 56/1997,
de 23 de febrer, i a proposta de la Direcció
General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Modificar l’annex 1 de la Resolució de
5 de març de 1999, en el sentit que s’espe-
cifica a l’annex 1 de la present Resolució.

—2 Modificar l’annex 3 de la Resolució de
5 de març de 1999, en el sentit que s’espe-
cifica a l’annex 2 de la present Resolució.

—3 Aquestes modificacions dels concerts
educatius esmentats es faran amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 06.04.480.01/9.

—4 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 14 d’octubre de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX 1

EPRI: educació primària.
ESO: educació secundària obligatòria.
priv.: unitats concertades ordinàries.

1C1: unitats concertades de primer curs de
primer cicle d’educació secundària obliga-
tòria.
1C2: unitats concertades de segon curs de
primer cicle d’educació secundària obliga-
tòria.
2C1: unitats concertades de tercer curs de
segon cicle d’educació secundària obliga-
tòria.
2C2: unitats concertades de quart curs de
segon cicle d’educació secundària obliga-
tòria.

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).

Comarca: Barcelonès.
Codi: 08039987.
Denominació: L’Horitzó.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Delegació territorial: Barcelona II
(comarques).

Comarca: Barcelonès.
Codi: 08001510.
Denominació: Dauradell.
Municipi: Badalona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
Nivell educatiu i unitats concertades:  ESO.
1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Delegació territorial: Girona.

Comarca: Gironès.
Codi: 17001413.
Denominació: Les Alzines.
Municipi: Girona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.
EPRI: 13 priv.

Delegació territorial: Lleida.

Comarca: Segrià.
Codi: 25005703.
Denominació: Arabell.
Municipi: Lleida.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.
ERPI: 6 priv.
Nivell educatiu i unitats concertades:  ESO.
1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

ANNEX 2

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).

Comarca: Barcelonès.
Codi: 08011758.
Denominació: Alvarez.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08036469.
Denominació: Urgell.

Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades:  ESO.
1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08041313.
Denominació: Canigó.
Municipi: Badalona.
Nivell educatiu i unitats concertades:  ESO.
1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 2 priv.

(99.286.109)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
2 de setembre de 1999, per la qual s’apro-
va la renovació de concerts educatius de
centres docents privats d’educació especi-
al (DOGC núm. 2972, pàg. 11922, de
10.9.1999).

Havent observat una errada al text de l’es-
mentada Resolució, tramès al DOGC i pu-
bl icat  a l  núm. 2972, pàg. 11922, de
10.9.1999, se’n detalla l’opotuna  correc-
ció:

A l’annex, pàgina 11924, codi: 08011424,
on diu:

“CR: 17 priv 16 tm 1 gs 2 gm 1 fs 1 lg 17
e.”,
ha de dir:

“CR: 17 priv 16 tm 1 gs 2 gm 1 fs 1 lg 7
e.”

Barcelona, 21 de setembre de 1999

Marià Morera i Goberna
Secretari general

(99.264.084)

RESOLUCIÓ de 13 d’octubre de 1999,
de convocatòria per a la provisió, pel
sistema de lliure designació, de diversos
llocs de treball del Departament d’Ense-
nyament (convocatòria de provisió núm.
EN/003/99).

Atesa la Resolució del director general de
la Funció Pública de 7 de setembre de 1998,
per la qual es dóna publicitat a la refosa de
les relacions de llocs de treball del personal
funcionari de l’Administració de la Genera-
litat (DOGC núm. 2736, de 2.10.1998) i
posteriors modificacions aprovades per la
comissió tècnica de la FP de 23 de desem-
bre de 1998 i 21 d’abril de 1999;

Per tal de regularitzar i donar compliment
al 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 matè-
ria de funció pública (DOGC núm. 2509, de
3.11.1997); el Decret 123/1997, de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament gene-
ral de provisió de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya (DOGC
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núm. 2398, de 26.5.1997), i altres disposi-
cions complementàries;

Atesa la proposta del secretari general del
Departament per a la seva provisió;

Vist que la Intervenció Delegada del De-
partament ha dut a terme el corresponent
tràmit d’intervenció;

Atesa la descripció dels llocs que cal pro-
veir, inclosa al manual d’organització del De-
partament i aprovada en data 13 d’octubre
de 1999;

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

Resolc:

Aprovar la convocatòria per a la provisió,
pel sistema de lliure designació, dels llocs
de treball del Departament d’Ensenyament
que es detallen a l’annex 2, d’acord amb
les bases que figuren a l’annex 1 d’aquesta
Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant el Jutjat Contenciós
Admministratiu de Barcelona, en el termini
de dos mesos a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el conse-
ller d’Ensenyament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al DOGC, segons el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de febrer.

Igualment, les persones interessades po-
den interposar qualsevol altre recurs que con-
siderin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 13 d’octubre de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases de la convocatòria

—1 Llocs de treball a proveir
Els llocs de treball objecte de provisió mit-

jançant aquesta convocatòria de lliure de-
signació són els que es detallen a l’annex 2
de la Resolució, juntament amb la descrip-
ció de les seves característiques, requisits
i contingut funcional.

—2 Requisits de participació
2.1 Pot participar en aquesta convoca-

tòria el personal funcionari que compleixi els
requisits i les condicions establerts als arti-
cles 61 i 62 del Decret 123/1997, de 13 de

maig, i els que determina per a cada lloc la
relació de llocs de treball, d’acord amb el que
consta a l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

2.1.1 No poden prendre part en la con-
vocatòria els funcionaris suspesos, mentre
duri la situació de suspensió de funcions,
els traslladats de llocs de treball ni els
destituïts de càrrecs de comandament com
a conseqüència d’expedient disciplinari,
mentre durin els efectes de la sanció.

2.1.2 Tampoc no poden participar-hi els
funcionaris que trobant-se en una situació
diferent a la de servei actiu no hagin romàs
en la corresponent situació el temps mínim
per reingressar.

2.2 Els funcionaris amb discapacitats
participaran en igualtat de condicions que
la resta de participants sempre que puguin
desenvolupar les funcions dels llocs de tre-
ball a proveir.

2.3 Així mateix, per poder prendre part
en aquesta convocatòria cal posseir conei-
xements orals i escrits de llengua catalana
de nivell C de la Junta Permanent de Català
o equivalent.

En el cas que els aspirants no acreditin
documentalment l’esmentat nivell, l’òrgan
convocant o òrgan en qui delegui avaluarà
llurs coneixements de català en relació amb
el lloc de treball a proveir.

2.4 Els requisits de participació s’han de
reunir en la data en què finalitza el termini
de presentació de sol·licituds que estableix
la base 3.1 d’aquesta convocatòria.

—3 Sol·licituds
3.1 Les sol·licituds per prendre part en

aquesta convocatòria s’han de presentar al
Registre general del Departament d’Ensenya-
ment, a les seves delegacions territorials, o
per qualsevol dels mitjans que autoritza l’ar-
ticle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administratiu
comú, dins el termini de 15 dies hàbils comp-
tadors des de l’endemà de la data de publi-
cació d’aquesta Resolució al DOGC.

Les adreces són les següents:
Serveis Centrals del Departament d’En-

senyament: Via Augusta, 202-226, 08021
Barcelona.

Delegació Territorial de Barcelona I (ciu-
tat): av. Paral·lel, 71-73, 08004 Barcelona.

Delegació Territorial de Barcelona II (comar-
ques): c. Casp, núm. 15, 08010 Barcelona.

Delegació Territorial del Baix Llobregat-
Anoia: c. de Laureà Miró, núm. 328-330,
08980 Sant Feliu de Llobregat.

Delegació Territorial del Vallès Occiden-
tal: c. del Marquès de Comillas, núm. 67-
69, 08202 Sabadell.

Delegació Territorial de Girona: c. d’Ultò-
nia, núm. 13, 17002 Girona.

Delegació Territorial de Lleida: passatge
de Pompeu, núm. 4, 25006 Lleida.

Delegació Territorial de Tarragona: c. de
Sant Francesc, núm. 7, 43003 Tarragona.

3.2 Les sol·licituds tindran caràcter vin-
culant per als aspirants i no s’admetran re-
núncies a la participació en la convocatòria
un cop hagin transcorregut 10 dies hàbils
des de l’acabament del termini de presen-
tació de sol·licituds.

3.3 Els aspirants han d’adjuntar a la
sol·licitud de participació la corresponent
declaració de mèrits i capacitats que tinguin

relació amb el lloc a proveir, degudament
especificats. Tant la sol·licitud com la de-
claració de mèrits i capacitats s’han de for-
malitzar segons els models que estaran a
disposició de les persones interessades als
serveis centrals del Departament d’Ensenya-
ment i a les delegacions territorials, les adre-
ces dels quals han estat ressenyades a la
base 3.1 d’aquesta convocatòria.

3.4 Els aspirants a què fa referència la
base 2.2 han d’adjuntar amb la sol·licitud,
així mateix, l’informe que preveu l’article 81
del Decret 123/1997, de 13 de maig.

Aquests candidats podran demanar en la
sol·licitud de participació l’adaptació del lloc
sol·licitat, sempre que aquesta adaptació no
comporti una modificació exorbitant en el
context de l’organització i no sigui incom-
patible amb el contingut del lloc i el servei
públic a prestar.

3.5 Els aspirants han de consignar a la
sol·licitud de participació la denominació i
el codi del lloc al qual opten i, si es vol optar
alhora per més d’un lloc, l’ordre de prefe-
rència. En el cas de no manifestar  l’ordre
de prioritat de les places sol·licitades, es
determinarà d’acord amb criteris objectius.

 —4 Informe previ al nomenament
4.1 El secretari general o, en el seu cas,

el titular de la unitat orgànica on estigui
adscrit el lloc convocat, d’acord amb el que
estableix l’article 96 del Decret 123/1997,
de 13 de maig, haurà d’emetre informe
previ al corresponent nomenament, en re-
lació al candidat que es consideri més
adient, tenint en compte criteris de mèrit i
capacitat discrecionalment apreciats. A
aquests efectes es consideraran l’experi-
ència professional, la capacitat i la idone-
ïtat dels candidats, d’acord amb la descrip-
ció del lloc a proveir que consta a l’annex
2 d’aquesta convocatòria.

4.2 Els mèrits i capacitats dels partici-
pants s’han de referir a la data de publica-
ció d’aquesta convocatòria al DOGC.

—5 Sistemes d’acreditació dels mèrits i
capacitats

Els participants han d’acreditar documen-
talment els mèrits i les capacitats que al-
leguin dins el termini de presentació de
sol·licituds previst a la base 3.1 d’aquesta
convocatòria, sens perjudici que se’ls pu-
gui demanar els aclariments o les justifica-
cions necessaris per a la seva verificació.

—6 Procediment
En general, les actuacions que requerei-

xin notificació als aspirants seran fetes pú-
bliques en els taulers d’anuncis del Depar-
tament, en les unitats indicades a la base
3.1 d’aquesta convocatòria.

—7 Termini de resolució
La convocatòria es resoldrà dins el termi-

ni màxim d’un mes a partir de l’endemà de
la finalització del termini de presentació de
sol·licituds, que queda prorrogat automàti-
cament per un altre mes.

—8 Resolució de la convocatòria
8.1 La resolució definitiva es publicarà

al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
mitjançant resolució de l’òrgan convocant,
que conclou el procés de provisió. L’esmen-
tada publicació iniciarà el còmput dels ter-
minis de cessament i presa de possessió
en els llocs de treball en els termes que pre-
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veuen els articles 75 a 79 del Decret 123/
1997, de 13 de maig.

8.2 La destinació adjudicada és irrenun-
ciable, llevat que s’hagi obtingut una altra
destinació mitjançant convocatòria pública
realitzada en el mateix període de temps, per
incapacitat sobrevinguda, per passar a una
situació diferent a la d’actiu o per causes ex-
cepcionals degudament justificades i apre-
ciades per l’òrgan convocant.

8.3 Els candidats que no obtinguin des-
tinació en aquesta convocatòria romandran
en el lloc que ocupin actualment o en la
situació administrativa que correspongui.

ANNEX 2

Llocs de treball convocats

Codi del lloc de treball: B1SV-67

—1 Característiques del lloc de treball
Nom del lloc: delegat/ada territorial de

Barcelona I (ciutat).
Unitat directiva: Delegació Territorial de

Barcelona I (ciutat).
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 222/1989, de

12 de setembre (DOGC núm. 1200, de
29.9.1989), i Decret 43/1998, de 3 de març
(DOGC núm. 2594, de 9.3.1998).

Tipus de lloc: comandament.
Nivell: 30.
Complement específic: 4.120.080 ptes.
Jornada/Horari: normal.

—2 Requisits de participació
Grup: A.
Mobilitat: Administració Generalitat.
Col·lectiu de cossos: administració gene-

ral i alguns d’administració especial.
Especificació de cossos: superior d’ad-

ministració/escala superior d’administració
general; docents A.

—3 Contingut funcional
Finalitats/Funcions:
a) representar al Departament dins el seu

àmbit territorial.
b) dirigir, organitzar, coordinar i supervi-

sar el funcionament de la delegació territo-
rial del Departament en l’àmbit de la seva
competència, com també la prefectura del
personal adscrit.

Codi del lloc de treball: BXSV-68

—1 Característiques del lloc de treball
Nom del lloc: delegat/ada territorial del

Baix Llobregat-Anoia.
Unitat directiva: Delegació Territorial del

Baix Llobregat-Anoia.
Localitat: Sant Feliu de Llobregat.
Norma funcional: Decret 222/1989, de

12 de setembre (DOGC núm. 1200, de
29.9.1989), i Decret 43/1998, de 3 de març
(DOGC núm. 2594, de 9.3.1998).

Tipus de lloc: comandament.
Nivell: 30.
Complement específic: 4.120.080 ptes.
Jornada/Horari: normal.

—2 Requisits de participació
Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat.
Col·lectiu de cossos: administració gene-

ral i alguns d’administració especial.
Especificació cossos: superior d’adminis-

tració/escala superior d’administració gene-
ral; docents A.

—3 Contingut funcional
Finalitats/Funcions:
a) representar el Departament dins el seu

àmbit territorial.
b) dirigir, organitzar, coordinar i supervisar

el funcionament de la delegació territorial del
Departament en l’àmbit de la seva compe-
tència, com també la prefectura del perso-
nal adscrit.

Codi del lloc de treball: DVSV-69

—1 Característiques del lloc de treball
Nom del lloc: delegat/ada territorial del

Vallès Occidental.
Unitat directiva: Delegació Territorial del

Vallès Occidental.
Localitat: Sabadell.
Norma funcional: Decret 222/1989, de

12 de setembre (DOGC núm. 1200, de
29.9.1989), i Decret 43/1998, de 3 de març
(DOGC núm. 2594, de 9.3.1998).

Tipus de lloc: comandament.
Nivell: 30.
Complement específic: 4.120.080 ptes.
Jornada/Horari: normal.

—2 Requisits de participació
Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat.
Col·lectiu de cossos: administració gene-

ral i alguns d’administració especial.
Especificació de cossos: superior d’ad-

ministració/escala superior d’administració
general; docents A.

—3 Contingut funcional
Finalitats/Funcions:
a) representar el Departament dins el seu

àmbit territorial.
b) dirigir, organitzar, coordinar i supervi-

sar el funcionament de la delegació territo-
rial del Departament en l’àmbit de la seva
competència, com també la prefectura del
personal adscrit.

Codi del lloc de treball: DGSV-70

—1 Característiques del lloc de treball
Nom del lloc: delegat/ada territorial de Gi-

rona.
Unitat directiva: Delegació Territorial de

Girona.
Localitat: Girona.
Norma funcional: Decret 222/1989, de

12 de setembre (DOGC núm. 1200, de
29.9.1989), i Decret 43/1998, de 3 de març
(DOGC núm. 2594, de 9.3.1998).

Tipus de lloc: comandament.
Nivell: 30.
Complement específic: 4.120.080 ptes.
Jornada/Horari: normal.

—2 Requisits de participació
Grup: A.
Mobilitat: Administració Generalitat.
Col·lectiu de cossos: administració gene-

ral i alguns d’administració especial.
Especificació de cossos: superior d’ad-

ministració/escala superior d’administració
general; docents A.

—3 Contingut funcional
Finalitats/Funcions:
a) representar el Departament dins el seu

àmbit territorial.
b) dirigir, organitzar, coordinar i supervisar

el funcionament de la delegació territorial del
Departament en l’àmbit de la seva compe-

tència, com també la prefectura del perso-
nal adscrit.

Codi del lloc de treball: DTSV-71

—1 Característiques del lloc de treball
Nom del lloc: delegat/ada territorial de

Tarragona.
Unitat directiva: Delegació Territorial de

Tarragona.
Localitat: Tarragona.
Norma funcional: Decret 222/1989, de

12 de setembre (DOGC núm. 1200, de
29.9.1989), i Decret 43/1998, de 3 de març
(DOGC núm. 2594, de 9.3.1998).

Tipus de lloc: comandament.
Nivell: 30.
Complement específic: 4.120.080 ptes.
Jornada/Horari: normal.

—2 Requisits de participació
Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat.
Col·lectiu de cossos: administració gene-

ral i alguns d’administració especial.
Especificació cossos: superior d’adminis-

tració/escala superior d’administració gene-
ral; docents A.

—3 Contingut funcional
Finalitats/Funcions:
a) representar el Departament dins el seu

àmbit territorial.
b) dirigir, organitzar, coordinar i supervisar

el funcionament de la delegació territorial del
Departament en l’àmbit de la seva compe-
tència, com també la prefectura del perso-
nal adscrit.

Codi del lloc de treball: DLSV-72

—1 Característiques del lloc de treball
Nom del lloc: delegat/ada territorial de

Lleida.
Unitat directiva: Delegació Territorial de

Lleida.
Localitat: Lleida.
Norma funcional: Decret 222/1989, de

12 de setembre (DOGC núm. 1200, de
29.9.1989), i Decret 43/1998, de 3 de març
(DOGC núm. 2594, de 9.3.1998).

Tipus de lloc: comandament.
Nivell: 30.
Complement específic: 4.120.080 ptes.
Jornada/Horari: normal.

—2 Requisits de participació
Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat

i Administració Local.
Col·lectiu de cossos: administració gene-

ral i d’administració especial.

—3 Contingut funcional
Finalitats/Funcions:
a) representar el Departament dins el seu

àmbit territorial.
b) dirigir, organitzar, coordinar i supervisar

el funcionament de la delegació territorial del
Departament en l’àmbit de la seva compe-
tència, com també la prefectura del perso-
nal adscrit.

Codi del lloc de treball: INSN-73

—1 Característiques del lloc de treball
Nom del lloc: secretari/ària general de

l’Institut Català de Noves Professions.
Unitat directiva: Institut Català de Noves

Professions.
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Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Llei 7/1986, de 23 de

maig (DOGC núm. 703, de 26.6.1986),
modificada per l’article 9 de la Llei 25/1998,
de 31 de desembre (DOGC núm. 2797, de
31.12.1998).

Tipus de lloc: comandament.
Nivell: 30.
Complement específic: 3.904.644 ptes.
Jornada/Horari: normal.

—2 Requisits de participació
Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat.
Col·lectiu de cossos: administració gene-

ral.
Especificació de cossos: superior d’ad-

ministració/escala superior d’administració
general.

—3 Contingut funcional
Finalitats/Funcions:
a) exercir la direcció administrativa i la del

personal de l’Institut per delegació del di-
rector.

b) administrar i gestionar els recursos
econòmics de l’Institut.

c) elaborar, d’acord amb el director, els
avantprojectes de pressupostos i preparar la
memòria anual de les activitats de l’Institut.

d) convocar les reunions de la junta de go-
vern i assenyalar-ne el lloc, el dia, l’hora i l’or-
dre del dia, per ordre del president de la junta.

e) complir totes les altres funcions que li
encomanin la junta de govern o el director
dins de les seves atribucions.

Codi del lloc de treball: CDSN-74

—1 Característiques del lloc de treball
Nom del lloc: secretari/ària del/de la di-

rector/a general.
Unitat directiva: Direcció General de Cen-

tres Docents.
Localitat: Barcelona.
Tipus de lloc: singular.
Nivell: 16.
Complement específic: 819.600 ptes.
Jornada/Horari: normal.

—2 Requisits de participació
Grups: C/D.
Mobilitat: Administració de la Generalitat.
Col·lectiu de cossos: administració gene-

ral.
Especificació de cossos: administratiu/es-

cala administrativa;
auxiliar d’administració/escala auxiliar ad-

ministrativa;

—3 Contingut funcional
Finalitats/Funcions: coordinar el suport

administratiu per tal d’aconseguir un funci-
onament àgil i eficaç en la secretaria del
director general.

(99.292.005)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
de 9 de setembre de 1999, per la qual
s’aprova i es fa pública la llista de conces-
sió d’ajuts econòmics del Fons d’Acció
Social per al personal funcionari docent no
universitari dependent de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, corresponents
a l’any 1998 (Full de Disposicions i Ac-
tes Administratius del Departament d’En-
senyament núm. 784, any XVII, setembre
1999).

Havent observat errades d’impremta al
text de l’esmentada Resolució, se’n detalla
les oporunes correccions:

A la pàgina 1847 manquen els següents
sol·licitants, amb indicació de l’ajut econò-
mic concedit per aquelles modalitats per les
quals han estat admesos i amb indicació de
les modalitats per les quals han estat defi-
nitivament exclosos amb el detall de les
causes d’exclusió.

A la pàgina 1759 s’ha eliminat el sol-
licitant Andrés Domínguez, José Luis, atès
que apareix per duplicat  a la pàgina 1758.

Barcelona, 27 d’octubre de 1999

Marià Morera i Goberna
Secretari general

Relació de sol·licitants que no han estat publicats en el Full de Disposicions. S’intercalen entre:

038045498 W – SANS TORRES, JOAN (Pàgina 1847)
040941690 B – SEBA FONT, MARIA ELENA (Pàgina 1848)

D = Dies de servei; N = Nombre; Imp. Pta./Eur. = Import brut en PTA/Euros de l’ajut concedit

NIF Cognoms i nom D Ajut N Imp.Pta. Imp.Eur.
038502560 P SANSO VERGELI , INMACULADA 360 Aj. llar d’infants 18 84942 510,51
037762598 W SANTACANA CASALS , ANGELINA 360 Aj. ulleres i lents de contacte 1 3331 20,02

Aj.ulleres bifocals 1 5552 33,37
Aj. ortodòncia 150.000 1 38328 230,36
Aj. estudis universitaris 1

Fotocòpia llibre de família incompleta
Hi manca acreditació dependència econòm.
Despesa justificada inferior al mínim
Hi manquen dades cònjuge

039335644 D SANTACREU COMERMA , ASSUMPTA 330 Aj. sepeli 1 75000 450,76
Aj. natalicis adopcions 1 27759 166,83

043674178 F SANTAFE CIVIT , ANNA MARIA 360 Aj. excepcional 1 84563 508,23
043672020 B SANTAFE CIVIT , MARIA ISABEL 360 Aj. natalicis adopcions 1 27759 166,83
078075081 V SANTALLUSIA ESVERT , XAVIER 360 Aj. odontològic 10.000 1 2776 16,68
077728061 K SANTAMARIA CALMET , PALMIRA 360 Aj. estudis universitaris 1

Despesa justificada inferior al mínim
021622129 J SANTAMARIA PASCUAL , DEMETRI 360 Aj. ortodòncia 100.000 1 23328 140,20
077096625 G SANTANDER MENDOZA , MA.PAULA PIED. 360 Aj. odontològic 100.000 1 23328 140,20
039320790 J SANTANDREU SOLER , M.MONTSERRAT 360 Aj. llar d’infants 7 33033 198,53

Aj. odontològic 100.000 1
Prestació no inclosa en la convocatòria

Aj. excepcional 1 108356 651,23
077084909 H SANTANDREU SOLER , MARIA-DOLORS 360 Aj. ulleres i lents de contacte 2 6662 40,04

Aj.colònies 14 dies 1
Prestació no inclosa en la convocatòria

021398125 Y SANTAPAU LLORET , BARTOLOME 360 Aj. ulleres i lents de contacte 2
Despesa justificada inferior al mínim

077736104 Z SANTCLIMENTS RIBALTA , MARIA ANGELES 295 Aj. ortodòncia 100.000 1
Factures, rebuts o certific. incorrectes

075656826 M SANTIAGO CONTRERAS , ANTONIA 360 Aj. odontològic 10.000 1 2776 16,68
Aj. renovació vidres 1

Despesa justificada inferior al mínim
Aj. ortodòncia 50.000 1 8328 50,05
Aj. estudis universitaris 1 22207 133,47

036917669 R SANTORUM CAMARA , LAURA 360 Aj. odontològic 30.000 1 5552 33,37
Aj.ulleres bifocals 1 5552 33,37
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NIF Cognoms i nom D Ajut N Imp.Pta. Imp.Eur.
Aj. renovació vidres 1 1666 10,01
Aj. colònies 5 dies 1 4441 26,69

040902107 B SANTOS BALLESTEROS , CARLES 360 Aj. ortodòncia 150.000 1 38328 230,36
046523217 J SANTOS FERNANDEZ , ROSA 360 Aj.disminuïts 66% 1 100000 601,01

Aj. llar d’infants 7 33033 198,53
Aj. colònies 10 dies 1

Factures, rebuts o certific. incorrectes
080036476 H SANTOS GATO , SACRAMENTO 360 Aj. plantilles 1 2221 13,35
035077034 X SANTOS MUÑOZ , MARIA ANGELES 360 Aj. llar d’infants 4 18876 113,45
037733144 B SANTOS RUIZ , GRISELDA 360 Aj. llar d’infants 4 18876 113,45

Aj.colònies 14 dies 1 8441 50,73
040881745 G SANUY BERDIELL , M MONTSERRAT 360 Aj. odontològic 30.000 1 5552 33,37
018953555 Z SANZ ARNAU , VICENÇ 360 Aj. llar d’infants 11 51909 311,98
038389048 R SANZ BENEDICTO , PILAR 360 Aj. estudis universitaris 1 22207 133,47
016785805 Z SANZ BOROBIA , MA.AZUCENA 360 Aj.ulleres bifocals 1 5552 33,37
017688650 V SANZ GARCIA , GLORIA 360 Aj.ulleres bifocals 1 5552 33,37
043409916 S SANZ IZQUIERDO , JULIA 360 Aj. llar d’infants 22 103818 623,96

Aj. ulleres i lents de contacte 1 3331 20,02
018408470 Y SANZ LAFUENTE , M.VICTORIA 360 Aj. plantilles 1 2221 13,35
036968606 Q SANZ POLO , M. MERCE 270 Aj. llar d’infants 18

Beneficiari sense dret a l’ajut
Aj. ortodòncia 50.000 1 8328 50,05
Aj.colònies 14 dies 2 16882 101,46

012135167 E SANZ RECIO , JOSE 360 Aj. estudis universitaris 1 22207 133,47
035062977 Y SANZ SIMON , ELISA ISABEL 360 Aj. odontològic 30.000 1 5552 33,37
040838767 J SANZ VILANOVA , CARMEN 360 Aj. ulleres i lents de contacte 1

Despesa justificada inferior al mínim
077283343 P SANZA BENITO , JOSE LUIS 360 Aj. estudis universitaris 1 22207 133,47
077289257 B SARDA PASTALLE , FRANCESC 360 Aj. odontològic 10.000 1 2776 16,68
037322874 S SARDA VIDAL , MARIA JOSE 309 Aj. natalicis adopcions 1 27759 166,83
046526870 D SARDON GALLEGO , JESUS 360 Aj. llar d’infants 11 51909 311,98

Aj.colònies 14 dies 1
Factures, rebuts o certific. incorrectes

035050886 J SARMIENTO CABERO , M.REYES 360 Aj. llar d’infants 4 18876 113,45
038764489 J SARRA ROVIRA , VALENTIN 360 Aj. estudis universitaris 2

Documentació no compulsada
Hi manca fotocòpia matrícula i pagament

039333646 N SARRET VILASECA , MONTSERRAT 360 Aj.psicoteràpia 150.000 1 38328 230,36
039314967 D SARRI ROTLLAN , ELENA 360 Aj. colònies 5 dies 1 4441 26,69
013082948 L SASTRE MARTIN , ELENA 360 Aj. odontològic 30.000 1 5552 33,37

Aj. ulleres i lents de contacte 1 3331 20,02
051309951 X SASTRE SAIZ , GAUDENCIO 360 Aj. ulleres i lents de contacte 1

Despesa justificada inferior al mínim
Aj. estudis universitaris 2 44414 266,93

077726627 J SATORRA BRUCART , DOLORS 360 Aj. ulleres i lents de contacte 3
Factures, rebuts o certific. incorrectes

040601732 Q SAU HERRERO , MA.TERESA 360 Aj. ulleres i lents de contacte 1 3331 20,02
Aj. renovació vidres 1 1666 10,01

037717437 J SAU VILASECA , FRANCESC X. 360 Aj. colònies 10 dies 2 12882 77,42
036504545 A SAURET CASULA , NURIA 360 Aj. ulleres i lents de contacte 1 3331 20,02
037691857 D SCHAEFER NAVINES , MARGARITA 360 Aj. ulleres i lents de contacte 2

Despesa justificada inferior al mínim
Aj. renovació vidres 2

Despesa justificada inferior al mínim
Aj. ortodòncia 50.000 1

Despesa justificada inferior al mínim


