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RESOLUCIÓ de 4 d’octubre de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Pere Vergés, de Badalona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
a la corresponent delegació territorial del De-
partament d’Ensenyament pel titular del cen-
tre docent privat Pere Vergés, de Badalona,
en petició d’autorització de canvi de titulari-
tat, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, 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’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Pere Vergés, de Badalona, per canvi de ti-
tularitat, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.

—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets del concert educatiu
subscrit amb el titular anterior. En conse-
qüència, la corresponent delegació territo-
rial del Departament d’Ensenyament efec-
tuarà els tràmits necessaris per incloure les
modificacions escaients en els documents
administratius corresponents.
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—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, 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 pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 4 d’octubre de 2000

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

M. Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Badalona.
Localitat: Badalona.
Núm. de codi: 08000943.
Denominació: Pere Vergés.
Adreça: av. de les Palmeres, 5.
Titular: Escoles Garbí, SA.
NIF: A08134280.

S’autoritza el canvi de titularitat, que pas-
sa a ser de Fundació Escoles Garbí, amb
NIF G61198248, amb efectes a partir del
dia 1 del mes següent de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Composició del centre a l’inici del curs
2000-2001
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 5 unitats de parvulari
amb capacitat per a 125 llocs escolars.

Educació primària: 22 unitats amb capa-
citat per a 550 llocs escolars.

Previsió de funcionament:
Educació infantil: 5 unitats de parvulari

amb capacitat per a 125 llocs escolars.
Educació primària: 18 unitats amb capa-

citat per a 450 llocs escolars.

(00.272.033)

RESOLUCIÓ de 4 d’octubre de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Escola Pia de Vilanova i la Geltrú, de Vilanova
i la Geltrú.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
a la corresponent delegació territorial del De-
partament d’Ensenyament pel titular del cen-
tre docent privat Escola Pia de Vilanova i la
Geltrú, de Vilanova i la Geltrú, en petició d’au-
torització d’ampliació de locals i autorització
d’obertura dels ensenyaments de batxillerat,
es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica

1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, 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 del centre docent privat Es-
cola Pia de Vilanova i la Geltrú, de Vilanova
i la Geltrú, per autorització d’ampliació de
locals i autorització d’obertura dels ensenya-
ments de batxillerat, en els termes que s’es-
pecifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada,
davant la consellera d’Ensenyament, 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 ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/ 1999 de 13 de gener.

Barcelona, 4 d’octubre de 2000

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

M. Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)

ANNEX

Comarca del Garraf

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Localitat: Vilanova i la Geltrú.
Núm. de codi: 08031538.
Denominació: Escola Pia de Vilanova i la
Geltrú.
Adreça: rbla. Sama, 114-116.
Titular: Escola Pia de Catalunya.
NIF: Q0800073I.

S’autoritza l’ampliació de locals del cen-
tre amb els nous locals situats al carrer de
Joan Maragall, 11, amb efectes des de l’ini-
ci del curs 2000-2001.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de batxillerat en la modalitat de ciències de
la natura i la salut amb 2 unitats, amb ca-
pacitat per a 70 llocs escolars i en la moda-
litat de tecnologia amb 2 unitats, amb ca-
pacitat per a 70 llocs escolars, amb efectes
des de l’inici del curs 2000-2001.
Composició del centre a l’inici del curs 2000-
2001
Autorització d’obertura

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

Educació primària: 12 unitats amb capa-
citat per a 300 llocs escolars.

Educació secundària

Educació secundària obligatòria: 4 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat de
ciències de la natura i la salut amb capa-
citat per a 70 llocs escolars i 2 unitats de
la modalitat de tecnologia amb capacitat
per a 70 llocs escolars.

(00.272.041)

RESOLUCIÓ de 4 d’octubre de 2000, per
la qual s’autoritza l’obertura del centre do-
cent privat El Petit Vailet, del Masnou.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat El Petit Vailet, del
Masnou, en petició d’autorització d’obertu-
ra, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat El Petit Vailet, del Masnou, en els ter-
mes que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta Resolució.

—2 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 potestativa-
ment 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, 4 d’octubre de 2000

P. D. (Resolució de 6.5.1999, DOGC de
7.6.1999)
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Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)

ANNEX

Comarca del Maresme

Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: El Masnou.
Localitat: El Masnou.
Núm. de codi: 08058179.
Denominació: El Petit Vailet.
Adreça: c. Ventura Gassol, 29.
Titular: Maria Carmen Durán Mas.
NIF: 37660815V.

Autorització d’obertura del centre docent
privat El Petit Vailet, del Masnou, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2000-2001.
Composició del centre
Autorització d’obertura

Educació infantil:
4 unitats de primer cicle amb capacitat

per a 61 llocs escolars.

(00.272.043)

RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat Cora-
zón Inmaculado de María, de Sentmenat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Corazón Inmaculado de
María, de Sentmenat, en petició de supres-
sió i ampliació d’ensenyaments de forma-
ció professional de grau mitjà i superior, es
va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; el Reial decret 1004/1991, de
14 de juny, pel qual s’estableixen els requi-
sits mínims dels centres que imparteixen
ensenyaments de règim general no universi-
taris, i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre
el règim d’autorització dels centres docents
privats, i el Reial decret 777/1998, de 30
d’abril, pel qual es desenvolupen determinats
aspectes de l’ordenació de la formació pro-
fessional a l’àmbit del sistema educatiu

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Corazón Inmaculado de María, de Sent-
menat, per supressió i ampliació d’ensenya-
ments de formació professional de grau
mitjà i superior, en els termes que s’espe-
cifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones in-
teressades poden interposar recurs d’alça-
da davant la consellera d’Ensenyament, 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 ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Sabadell, 5 d’octubre de 2000

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

Comarca del Vallès Occidental

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Sentmenat.
Localitat: Sentmenat.
Núm. de codi: 08041854.
Denominació: Corazón Inmaculado de María.
Adreça: ctra. Castellar, s/n.
Titular: Fundació Padre Piulachs.
NIF: G58414491.

S’autoritza la supressió del cicle formatiu
de grau superior d’administració i finances
de la família d’administració amb efectes de
la fi del curs 1999-2000.

S’autoritza la modificació dels ensenya-
ments de formació professional de grau
mitjà, amb la disminució d’1 grup del cicle
formatiu de gestió administrativa de la fa-
mília d’administració i l’autorització d’ober-
tura d’1 grup de comerç de la família de
comerç i màrqueting, amb efectes a partir
de l’inici del curs 2000-2001.

S’autoritza la modificació dels ensenya-
ments de formació professional de grau
superior, amb l’autorització d’obertura d’1
grup de secretariat de la família d’adminis-
tració, amb efectes a partir de l’inici del curs
2000-2001.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats de segon ci-

cle amb capacitat per a 75 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capaci-

tat per a 150 llocs escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat de ci-
ències de la natura i la salut amb capacitat
per a 70 llocs escolars, 2 unitats de la
modalitat d’humanitats i ciències socials
amb capacitat per a 70 llocs escolars i 2
unitats de la modalitat de tecnologia amb
capacitat per a 70 llocs escolars.

Formació professional de grau mitjà:
Família administració, cicle formatiu ges-

tió administrativa, amb 1 grup amb capaci-
tat per a 30 llocs escolars; en cap cas un
grup no superarà els 30 llocs escolars; fa-
mília comerç i màrqueting, cicle formatiu
comerç, amb 1 grup amb capacitat per a
30 llocs escolars; en cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars.

Formació professional de grau superior:
Família administració, cicle formatiu se-

cretariat, amb 1 grup amb capacitat per a
30 llocs escolars; en cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars.

(00.272.035)

RESOLUCIÓ de 9 d’octubre de 2000, per
la qual es fa pública la concessió de llicèn-
cies retribuïdes per dur a terme treballs de
recerca i estudis directament relacionats amb
els llocs de treball durant el curs 2000-2001,
destinades als funcionaris de carrera dels
cossos docents dependents del Departa-
ment d’Ensenyament i als del cos d’inspec-
tors al servei de l’administració educativa.

De conformitat amb la Resolució de 5
de juny de 2000 (DOGC núm. 3163, de
19.6.2000), per la qual es convoca concurs
públic per a la concessió de llicències retri-
buïdes per dur a terme treballs de recerca i
estudis directament relacionats amb els llocs
de treball durant el curs 2000-2001, desti-
nades als funcionaris de carrera dels cossos
docents dependents del Departament d’En-
senyament i als del cos d’inspectors al ser-
vei de l’administració educativa, i atesa la
proposta de la comissió seleccionadora
constituïda d’acord amb el punt 4 de l’es-
mentada Resolució,

Resolc:

—1 Fer pública a l’annex 1 d’aquesta Re-
solució la llista de persones que han obtin-
gut una llicència retribuïda per dur a terme
treballs de recerca i estudis directament
relacionats amb els llocs de treball, per al
curs 2000-2001.

—2 Fer pública a l’annex 2 d’aquesta Re-
solució la llista de persones no seleccionades.

—3 Fer pública a l’annex 3 d’aquesta Re-
solució la llista d’exclosos del concurs.

—4 Si es produeix alguna renúncia, la lli-
cència que quedi vacant serà concedida al
candidat no seleccionat que tingui més
puntuació en la corresponent modalitat.

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 al que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el director
general d’Ordenació Educativa, en el termi-
ni d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat 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, 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, 9 d’octubre de 2000

Pere Solà i Montserrat
Director general d’Ordenació Educativa
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ANNEX 1

Llista de persones que han obtingut llicència retribuïda

Cognoms i nom DNI Punts

Lloc de treball: Inspecció

Modalitat A (tot el curs escolar 2000-2001)
Rul Gargallo, Jesús ............................................. 18878555 30,50

Modalitat B (cinc mesos o mitja jornada)
Salvadó Muntané, Jordi ...................................... 39820591 25,20

Lloc de treball: docent

Modalitat A (tot el curs escolar 2000-2001)
Alvarado Esteve, Helena ..................................... 40821598 34,28
Sanz Martin, Pablo Antonio ............................... 00279321 33,93
Estruch Tobella, Joan ......................................... 38404810 32,50
Quinquer Vilamitjana, Dolors .............................. 46310425 32,45
Lozano Martínez, M. Teresa ............................... 37509478 32,40
Pedreira Alvarez, Montserrat .............................. 39330762 32,39
Guerola Soler, M. Francisca ............................... 19830404 31,99
Nuñez Esteban, M. Carmen ............................... 38475153 31,69
Sargatal Plana, Alfred ......................................... 40260356 31,03
Garcia Alcocer, Josep ......................................... 27228781 30,65
Yagüe Ena, Ana ................................................... 17852258 30,60
Pasqual Ferris, Vicent Lluís ................................ 40012553 30,60
Toran Bellver, M. Rosa ........................................ 39288296 30,59
Rubio Goday, Àngel ............................................ 17242656 30,50
Garcia Balda, Josep Maria ................................. 40521732 30,50
Simón Esteve, Marta .......................................... 41077309 30,48
Areny Cirilo, M. Dolors ....................................... 36385346 30,30
Panadès Ratera, Josefa ..................................... 37210302 30,20
Guillen Diez, Immaculada ................................... 36557787 30,11
Penelas Guerrero, M. Lluïsa ............................... 38363800 30,01
Mas Prats, Marta ................................................ 38702578 29,75
Martinez Riu, Antoni ........................................... 40789653 29,75
Bantulà Janot, Jaume ......................................... 46327360 29,62
Garcia Labiano, José Miguel .............................. 15788396 29,45
Salvatella Armengol, Pere ................................... 40318417 29,40
Hervàs Martínez, Joan ........................................ 37294051 29,39
Llach Vila, Dolors ................................................ 77908376 29,38
Alcalde Sastre, Isabel ......................................... 77279515 29,35
Vallmitjana Rico, Montserrat ............................... 46301269 29,34
Vergés Clemente, M. Rosa ................................ 77064823 29,23
Rabassa del Campo, Montserrat ....................... 38054460 29,22
Cemeli Sala, Ramon ........................................... 36458273 29,13
Maragall Mira, Pere ............................................. 37720506 28,88
Nolla Sans, Ramon ............................................. 39645638 28,88
Gotzens Busquets, Antònia M. .......................... 40275480 28,85
Casares Romeva, Ramon ................................... 46213373 28,83
Perez Edo, M. Àngels ......................................... 43401088 28,80
Denia Alarcon, Josefa ......................................... 39144649 28,80

Modalitat B (cinc mesos o mitja jornada)
Llort Collell, Antoni .............................................. 39296614 30,60
Rafols Vives, Joana ............................................ 38474093 30,16
Tarrago Casanova, Josep Ramon ...................... 39667255 29,27
Ferrer Castillo, Carme ......................................... 36564692 28,62
Bosch Lloret, Àngel ............................................ 40287328 28,50
Cardenas Ballestero, Juan José ........................ 39144924 28,22
De Diego Navalon, Joan ..................................... 37691987 26,88
Lopez Robles, Marta .......................................... 46308902 26,72
Rodet Iraola, Ana ................................................ 14938357 26,34
Ruiz Vegas, Francisco J. .................................... 38434294 26,28
Moreno Giner, Jesús ........................................... 40852165 26,28
Solé Camardons, Jordi ....................................... 41077473 26,14
Rodriguez Montoya, Felisa ................................. 38551005 26,13
De Pagès Bergés, Eugènia ................................ 37618103 26,00
Galceran Galceran, Guillermo ............................ 46500422 25,95
Fumado Abad, Maria Àngels .............................. 38434870 25,92
Buj Alfara, Àngela ............................................... 78578274 25,87
Rodón Borras, Ana María ................................... 43397679 25,66
Arnal Agustin, José ............................................. 18393935 25,57
Pérez Morales, José Antonio ............................. 46032166 25,03
Diez Calzada, M. Carmen .................................. 37262978 24,90
Peñafiel Ramírez, Teresa .................................... 38477706 24,78

Cognoms i nom DNI Punts

Àlvarez Díaz, Isabel ............................................. 37725445 24,55
Fernandez Gomez, Amparo ............................... 43391619 24,20
Monte Serrano, Isabel Maria .............................. 43500611 24,15
Lázaro Quilez, Lluís Felip .................................... 39668634 23,95
Conangla Marin, M. Mercè ................................. 39318559 23,94
Gonzalez Prieto, Evaristo ................................... 10180946 23,65
Saurí Font, Anna ................................................. 78000241 21,93
Borges Saiz, Federico ........................................ 20780803 21,60
López Juderias, M. Ángeles ............................... 18413694 21,07

ANNEX 2

Llista de persones no seleccionades

P=punts; M=motiu (A=no haver estat preseleccionat segons l’apartat 5.1 de la
convocatòria; B=no complir els requisits de l’apartat 6.1 de la convocatòria).

Cognoms i nom DNI P/M

Lloc de treball: docent

Modalitat A
Abelló Barriuso, Cristina ..................................... 35045302 B
Adsuar Marsiñach, Immaculada ......................... 40884431 28,15
Alegre Roig, Cesáreo-Alberto ............................. 78067562 28,38
Alegret Pàmpols, Magda .................................... 43400833 B
Alpiste Penalba, Francesc .................................. 37689941 B
Alsina Masmitjà, Josep ....................................... 40969628 B
Andrés Garralaga, Iñaki ...................................... 17852748 26,49
Ardanuy Lopez, Jordi .......................................... 35039568 B
Arxe Galvez, Maria Pilar ..................................... 37248935 23,76
Badal Josa, Jordi ................................................ 37733654 24,45
Bailón Bonachera, Encarnación ......................... 36544311 24,92
Ballester Adelantado, Carmen ........................... 73375453 B
Barranco Cascon, Dolors ................................... 36920684 27,65
Barrio Martinez, Virginio del ............................... 16779305 24,88
Berenguer Clarià, Joaquim ................................. 37614810 25,70
Biendicho Vidal, Jordi ......................................... 39680772 20,60
Bofarull Vidal, M. Teresa ..................................... 39667656 23,66
Boix Carabús, Dolors .......................................... 40508853 A
Boix Peinado, José Luis ..................................... 22097827 A
Bonal Sarro, Olga ............................................... 46117865 26,29
Bou Castella, Esteve ........................................... 39670837 A
Bragulat Isach, Joan Maria ................................ 40296694 24,37
Busquets Gasulla, Joan ...................................... 36479715 28,39
Cañellas Júlia, Celia ............................................ 38469398 B
Capellas Micó, Sílvia ........................................... 46610184 23,73
Casanovas Manau, M. Teresa ............................ 73186305 24,23
Castañer Vivas, Carme ....................................... 40268058 A
Cerdà Gerebés, Jordi ......................................... 37714383 B
Coderch Sancho, Joan ....................................... 36967825 B
Collados Cardona, Esther .................................. 43498381 A
Comas Fornaguera, M. Núria ............................. 46503298 25,03
Coscojuela Ferrando, Roser ............................... 39044138 A
Criado Alberich, Cristina ..................................... 19849004 26,58
Cuesta Sanz, Ana María ..................................... 77261497 22,15
Custodio Fitó, Enric ............................................ 46110966 27,41
De la Portilla Muelas, Ana .................................. 00259546 A
De Pagès Bergés, Eugènia ................................ 37618103 25,38
Durántez Relea, Glòria ........................................ 12686309 A
Echazarreta Garrido, Anastàsia .......................... 17101711 A
Escamez Serrano, Matias ................................... 37266946 A
Espona Donés, Isabel ......................................... 37732256 B
Estrada Luttikhuizen, Pablo Erik ........................ 36972220 B
Fabregat Viñas, Montserrat ................................ 46014353 A
Farran Fuentes, M. Inés ..................................... 14694313 A
Farre Espar, Pilar ................................................. 40855725 B
Farré Vilalta, Immaculada ................................... 40894376 A
Farreras Ametller, M. Carme .............................. 37249584 23,73
Fernàndez Benito, Carlos Pablo ........................ 37361687 27,71
Figueras Bañón, Arcadi ...................................... 77285664 25,72
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Cognoms i nom DNI P/M

Flotats Vicens, Sergi ........................................... 37367549 20,72
Folguera Farré, Joan ........................................... 40877720 B
Gallart Sanfeliu, Montserrat ................................ 36955134 B
Gallego Bademunt, Anna ................................... 40850836 B
Gallego Bademunt, Gloria .................................. 40882849 B
Gomez Ortiz, Pilar ............................................... 46209116 25,31
Gómez Rodríguez, Jesús ................................... 37262228 B
Gratacós Guillen, Joan ....................................... 40294692 A
Grau Folch, Jordi ................................................ 18936936 A
Hernandez Barber, M. Soledat ........................... 36900032 23,57
Invernó Curós, Josep ......................................... 46672279 B
Isidro Donate, Felipe ........................................... 35060148 20,61
Juliana Ricart, Montserrat .................................. 46524484 B
Lajara Garcia, Mercè .......................................... 38067864 B
Lascorz Arcas, Francesc Andreu ....................... 18013679 A
Lecina Lanau, Ismael .......................................... 73185670 28,36
Lledó Cunill, Eulàlia ............................................. 46312642 B
Llopis Montserrat, Joan ...................................... 36982849 A
Lloret Cantero, Joana ......................................... 36512111 23,90
Lloret Celaya, M. del Carme .............................. 35005180 A
Lluva Andrés, Josep Maria ................................. 36960311 A
Lopez del Amo, José Luis .................................. 35100319 27,15
Lopez Rodriguez, Francesc ............................... 37723072 25,15
Lopez Sanchez, José M. .................................... 30433995 26,20
Lozano Roig, Julian ............................................ 39659321 24,84
Luengo Ballester, Domènec ............................... 37726142 27,39
Macián Bonete, Jesús ........................................ 77113224 A
Marin Casas, Alba ............................................... 43708560 A
Marin Ciurana, Carme ......................................... 40516101 A
Masó Monclús, Anna M. .................................... 37307096 26,71
Mata Clavell, Carles ............................................ 37312686 A
Mateu Zorita, Jordi ............................................. 46567593 B
Mayor Fina, M. Teresa ........................................ 40420570 A
Medir Huerta, Carles ........................................... 40504821 24,35
Milà Gallart, M. del Roser .................................. 37767331 23,30
Mingularra Ibarzabal, Juan Ignacio .................... 14548747 A
Minoves Farrés, Núria ......................................... 38501100 19,83
Moline Terre, Francesca ..................................... 46559940 B
Montón Sales, Maria José .................................. 18880982 28,64
Moreno Oliver, Francesc-Xavier ......................... 36508404 25,38
Muelas Muñoz, Mercedes .................................. 37794207 A
Nistal Fernandez, Miquel Àngel ......................... 37786264 A
Olivella Domìnguez, Ramon ............................... 77725482 B
Oliveras Rovira, Anna M. .................................... 38777578 B
Palou Diez, Montserrat ....................................... 37363270 27,22
Pañella Agustí, Antònia ....................................... 77285059 B
Pardo Riaño, Cruz .............................................. 13897347 22,02
Pares Corretge, ´Àngels ...................................... 37668093 B
Pascual Ortiz, Lluís ............................................. 38047783 B
Pau Vilà, Manuel ................................................. 37303819 26,87
Peinado Caño, Lluís ............................................ 40878709 A
Peña Perez, Rosario ........................................... 03436112 28,27
Perez Zafon, M. Victoria ..................................... 37318260 A
Perxachs Juandó, M. Clara ................................ 77900543 28,44
Pinar Garcia, Carles ............................................ 38486169 24,96
Pipó Comorera, Joan .......................................... 78070573 B
Povedano Ferré, Rosa ........................................ 46128099 A
Pozo Ramirez, Ignacio M. .................................. 15876265 B
Prat Serra, Victor ................................................ 39309461 B
Prats Gimeno, Rafaela ........................................ 37227768 28,40
Puig Salvador, Elisenda ...................................... 46107605 27,16
Puigarnau March, Isabel ..................................... 40842187 A
Pujol Forn, Jordi .................................................. 37252563 25,33
Puntas Calveras, Jordi ........................................ 77271556 A
Quesada Baiges, Olga ........................................ 40969433 A
Quintana Serra, Dolors ....................................... 37263981 B
Regojo Borras, José Luis ................................... 46325475 23,93
Reverté Vidal, M. Pilar ........................................ 78576009 25,17
Rey Teijeiro, M. Flora .......................................... 33832063 22,11
Ribot Blazquez, Marta ........................................ 37731256 B

Cognoms i nom DNI P/M

Rica Gonzalez, M. Jesús de la .......................... 43003216 A
Riera Codina, Jaume .......................................... 37722199 A
Riera Cortes, Antoni ........................................... 37258130 28,09
Ripoll Coll, Roser ................................................ 40419869 A
Rius Oliva, Lluís ................................................... 77908400 25,48
Robles Caramazana, Melània ............................. 37288230 B
Roca Trescents, Adrià ........................................ 78055715 27,42
Rodríguez Castañón, M. Sagrario ..................... 10501034 27,80
Rodriguez Garcia, Fatima ................................... 37309642 22,10
Roger Miralles, Isabel M. .................................... 38412271 A
Rojo Albaran, Eduard .......................................... 41295965 A
Romagosa Picó, Joaquima ................................ 38472095 A
Rosselló Asensi, Joana ....................................... 37677043 22,90
Ruiz Muñoz, Carmen .......................................... 39041686 A
Saez Sagarra, Esther .......................................... 36908643 B
Samaniego Raventòs, Joan ............................... 35059115 B
Sánchez Cano, Manuel ...................................... 40263819 B
Santamaria Pascual, Demetri ............................. 21622129 21,05
Santolaria Arrontes, Joan ................................... 37284487 A
Santos Botana, Elena ......................................... 37324531 19,81
Sarbach Ferriol, Alejandro José ......................... 36981708 B
Saumell Vallès, Immaculada ............................... 36954282 B
Segura Lores, M. Jesús ..................................... 27504451 A
Segura Soler, Eulàlia ........................................... 39154610 A
Serra Sala, Rosa ................................................. 77086664 A
Serrano Alegret, Josep Anton ............................ 41041264 A
Solà Parera, M. Teresa ....................................... 46312092 B
Solé Boronat, Gemma ........................................ 39688479 24,80
Tudurí Gibeli, Anna Maria ................................... 41487358 A
Valera Pibernat, José Maria ............................... 52172165 A
Valls Beltran, M. Carme ...................................... 37714341 B
Velasco Martin, M. del Carmen .......................... 12232724 A
Vila Albano, Francesc Xavier .............................. 37272998 26,65
Vila Catalan, Agnès ............................................. 38068473 24,00
Vila Coll, Mercè ................................................... 40277061 B
Vilagut Macià, Pilar ............................................. 46328051 21,60
Ylla Boré, Roser .................................................. 77069899 25,88

Modalitat B
Burgueño Rivero, Augusto ................................. 46111595 20,54
Cano Menèndez, M. Dolors ............................... 36476785 A
Casanova Domingo, Betlem ............................... 40930737 20,55
Cerdà Gerebés, Jordi ......................................... 37714383 20,45
Escutia Fors, Eloi ................................................ 37327284 B
Espona Donés, Isabel ......................................... 37732256 19,86
Farreras Ametller, M. Carme .............................. 37249584 A
Font Falguera, Carme ......................................... 40882855 A
Fonts Artús, Adela .............................................. 46301330 A
Fuente Cullell, Enriqueta de la ........................... 46103319 A
Gilabert Tomàs, Jordi .......................................... 40911186 A
Giner Pallarès, Ana ............................................. 18927254 19,24
Gràcia Osuna, Joan ............................................ 39652389 A
Hernandez Barber, M. Soledat ........................... 36900032 A
Isidro Donate, Felipe ........................................... 35060148 20,36
Llopis Montserrat, Joan ...................................... 36982849 A
Mackay, John ...................................................... 00188848 19,13
Martín Tudela, Ester ............................................ 44002894 A
Ortiz Garre, M. Àngels ........................................ 93213023 18,78
Paches Leal, Mercè ............................................ 46119882 20,90
Perez Garcia, M. de la Vega .............................. 46517092 A
Rodríguez Vizcarra, Margarita ............................ 18007781 A
Roig Antó, Albert ................................................ 40915198 A
Salsas Moreno, Josep ........................................ 41073963 A
Sanchez Pedraza, Jorge .................................... 46590517 18,06
Sarrias Mossa, Miguel ........................................ 37571787 A
Sayós Santigosa, Concepció ............................. 38490377 19,95
Torné Teixidó, Ramon ......................................... 40882140 A
Tura Masferrer, Josep Maria ............................... 77904781 20,70
Valldepérez Castillo, M. Soledad ....................... 40917667 A
Xampeny Solaní, Elena ....................................... 38093465 A
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ANNEX 3

Llista d’exclosos de la convocatòria

M=motiu (1=no complir els requisits de l’apartat 1 de la convocatòria; 2=no
complir els requisits de l’apartat 2.a) de la convocatòria; 3=sol·licitud presen-
tada fora de termini; 4=renúncia).

Cognoms i nom DNI M

Lloc de treball: docent
Modalitat A
Barriendos Valls, Immaculada .................................. 17141980 1
Guasch Huguet, Josep Maria .................................. 40882296 3
Hospital Tort, Victor .................................................. 36569627 2
Nebot Llobart, Victor ................................................ 18885728 3
Pagès Jordà, Vicenç ................................................. 40432551 2
Rosa Montagut, M. Amparo ..................................... 20805402 2
Sanz Güell, M. Victòria ............................................. 46215165 3

Cognoms i nom DNI M

Modalitat B
Blanco Iglesias, Maria Elena .................................... 40974011 2
Cruz Petit, Bruno ...................................................... 46232780 3
Peguero Valero, Maria Soledad ................................ 40973990 2
Rodriguez Garcia, Fatima ......................................... 37309642 4

(00.277.145)

RESOLUCIÓ de 19 d’octubre de 2000, per
la qual es convoca concurs de trasllats per
proveir llocs de treball vacants a la Inspec-
ció d’Ensenyament i a cossos docents d’en-
senyaments secundaris.

Atès que hi ha llocs de treball vacants a
la Inspecció d’Ensenyament i als centres
públics d’ensenyaments secundaris i a les
escoles oficials d’idiomes dependents del
Departament d’Ensenyament de la Genera-
litat de Catalunya que cal proveir, els uns
amb funcionaris del cos d’inspectors al
servei de l’Administració educativa o del
d’inspectors d’educació, i els altres amb
professors d’ensenyament secundari, pro-
fessors tècnics de formació professional i
professors d’escoles oficials d’idiomes; i de
conformitat amb el que disposen la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre; la Llei 24/
1994, de 12 de juliol; la Llei orgànica 9/
1995, de 20 de novembre; la Llei 30/1984,
de 2 d’agost, modificada per la Llei 23/
1988, de 28 de juliol; el Reial decret 850/
1993, de 4 de juny; el Reial decret 575/
1991, de 22 d’abril; el Reial decret 1701/
1991, de 29 de novembre; el Reial decret
1635/1995, de 6 d’octubre, modificat pels
reials decrets 2042/1995 i 2050/1995,
ambdós de 22 de desembre; el Reial de-
cret 2193/1995, de 28 de desembre, mo-
dificat pel Reial decret 1573/1996, de 28
de juny; el Reial decret 1027/1993, de 25
de juny; el Reial decret 777/1998, de 30
d’abril; el Reial decret 2112/1998, de 2
d’octubre; el Decret legislatiu 1/1997, de
31 d’octubre, i l’Ordre de 2 d’octubre de
2000, per la qual s’estableixen normes pro-
cedimentals aplicables als concursos de
trasllats d’àmbit nacional que han de con-
vocar-se durant el curs 2000-2001, per a
funcionaris dels cossos docents a què es
refereix la LOGSE;

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos Humans,

Resolc:

Article 1. 1.1 Es convoca concurs de
trasllats, d’acord amb el que disposa aques-
ta Resolució, per proveir llocs de treball va-
cants a la Inspecció d’Ensenyament, als
centres públics d’ensenyaments secunda-
ris i a les escoles oficials d’idiomes, depen-

dents de la Generalitat de Catalunya en els
cossos següents:

a) Inspectors al servei de l’Administració
educativa i inspectors d’educació, per a llocs
de treball a les delegacions territorials que
es determinen a l’annex 1 d’aquesta Reso-
lució, d’acord amb la plantilla vigent per al
curs 2000-2001 de llocs de treball de la ins-
pecció educativa, que es publicarà al DOGC
amb anterioritat a la resolució provisional
d’aquest concurs de trasllats.

b) Professors d’ensenyament secundari
per a places als centres que es determinen
a l’annex 2 d’aquesta Resolució, correspo-
nents a les especialitats que es detallen a
continuació, d’acord amb les modificacions
introduïdes a les plantilles vigents per al curs
2000-2001, que es publicaran al Diari Ofici-
al de la Generalitat de Catalunya amb ante-
rioritat a la resolució provisional d’aquest
concurs de trasllats.

C=codi

C Especialitat
001 Filosofia
002 Grec
003 Llatí
051 Llengua catalana i literatura
004 Llengua castellana i literatura
005 Geografia i història
006 Matemàtiques
007 Física i química
008 Biologia i geologia
009 Dibuix
010 Francès
011 Anglès
012 Alemany
013 Italià
016 Música
017 Educació física
018 Psicologia i pedagogia
019 Tecnologia
061 Economia
803 Cultura clàssica
101 Administració d’empreses
110 Organització i gestió comercial
102 Anàlisi i química industrial
103 Assessoria i processos

d’imatge personal
104 Construccions civils i edificació
105 Formació i orientació laboral
106 Hoteleria i turisme
107 Informàtica
108 Intervenció sociocomunitària
109 Navegació i instal·lacions marines

C Especialitat
111 Organització i processos

de manteniment de vehicles
112 Organització i projectes

de fabricació mecànica
113 Organització i projectes

de sistemes energètics
114 Processos de cultiu aqüícola
115 Processos de producció agrària
116 Processos en la indústria alimentària
117 Processos diagnòstics

clínics i productes ortoprotètics
118 Processos sanitaris
119 Processos i mitjans de comunicació
120 Processos i productes de tèxtil,

confecció i pell
122 Processos i productes d’arts gràfiques
123 Processos i productes de fusta i moble
124 Sistemes electrònics
125 Sistemes electrotècnics i automàtics

Les places de cultura clàssica són aque-
lles als titulars de les quals se’ls confereix,
a l’empara del que preveu la disposició ad-
dicional 10 del Reial decret 1635/1995, de
6 d’octubre (BOE núm. 242, de 10.10.1995),
l’atribució docent corresponent a les espe-
cialitats de grec i llatí. Aquestes places
podran ser sol·licitades indistintament pels
professors d’ensenyament secundari titulars
d’alguna de les dues especialitats esmen-
tades. El professor que hi accedeixi restarà
obligat a impartir tant les matèries atribuï-
des a l’especialitat de grec com a la de llatí.

c) Professors tècnics de formació profes-
sional, per a places als centres que es deter-
minen a l’annex 2 d’aquesta Resolució, cor-
responents a les especialitats que es detallen
a continuació, d’acord amb les modificaci-
ons introduïdes a les plantilles vigents per al
curs 2000-2001, que es publicaran al DOGC
amb anterioritat a la resolució provisional
d’aquest concurs de trasllats.

C Especialitat

201 Cuina i pastisseria
226 Serveis de restauració
202 Equips electrònics
203 Estètica
218 Perruqueria
204 Fabricació i instal·lació

de fusteria i mobles
206 Instal·lacions electrotècniques
205 Instal·lacions i manteniment

d’equips tèrmics i de fluids
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C Especialitat
207 Instal·lacions i equips de criança

i de cultiu
208 Laboratori
215 Operacions de processos
209 Manteniment de vehicles
210 Màquines, serveis i producció
211 Mecanització i manteniment

de màquines
228 Soldadures
212 Oficina de projectes de construcció
213 Oficina de projectes de fabricació

mecànica
214 Operacions i equips d’elaboració

de productes alimentaris
216 Operacions i equips de producció

agrària
217 Patronatge i confecció
219 Procediments de diagnòstic clínic

i ortoprotètics
220 Procediments sanitaris i assistencials
221 Processos comercials
222 Processos de gestió administrativa
223 Producció en arts gràfiques
224 Producció tèxtil i tractaments

fisicoquímics
225 Serveis a la comunitat
227 Sistemes i aplicacions informàtiques
229 Tècniques i procediments d’imatge i so

d) Professors d’escoles oficials d’idio-
mes, per a places a les escoles oficials d’idi-
omes que es determinen a l ’annex 3
d’aquesta Resolució, corresponents a les
especialitats que es detallen a continuació,
d’acord amb les modificacions introduïdes
a les plantilles vigents per al curs 2000-
2001, que es publicaran al DOGC amb an-
terioritat a la resolució provisional d’aquest
concurs de trasllats.

C Especialitat

001 Alemany
003 Català
006 Espanyol per a estrangers
008 Francès
011 Anglès

Els funcionaris de carrera que reuneixin
les condicions per participar per més d’una
especialitat dins el mateix cos només po-
dran obtenir destinació per una d’elles.

1.2 Es treuen a convocatòria, a més de
les vacants que hi ha per a les especialitats
i cossos esmentats, les que es produeixin
fins el 31 de desembre de 2000, i les que
en cada cos resultin de la resolució d’aques-
ta convocatòria. A més, s’hi inclouran aque-
lles vacants que es produeixin fins a l’aca-
bament del curs 2000-2001 com a resultat
de les jubilacions per edat.

Amb anterioritat a la resolució provisional
d’aquest concurs de trasllats i, en tot cas,
abans del 21 de març de 2001, es publica-
rà al Diari Oficial de la General itat de
Catalunya, la resolució d’aprovació de les
vacants provisionals corresponents als cos-
sos objecte d’aquesta convocatòria. Així
mateix, abans de la resolució definitiva del
concurs es farà pública al DOGC, amb an-
terioritat al 21 de maig de 2001, la resolu-
ció d’aprovació de les vacants definitives.

Totes aquestes vacants i resultes s’oferi-
ran sempre que corresponguin a places
previstes en la planificació general educati-
va.

1.3 Per a la resolució d’aquest concurs
quant a l’adjudicació de llocs de treball cor-
responents a cossos d’ensenyaments se-
cundaris, en tots els casos, tindran prefe-
rència per davant de la resta els participants
que concorrin per una especialitat de la qual
en siguin titulars, és a dir, que l’hagin obtin-
guda mitjançant la superació d’un procedi-
ment selectiu. Així, aquests concursants
tindran preferència per obtenir destinació en
aquest concurs per davant dels que no en
són titulars, independentment del fet que
aquests darrers puguin fer ús d’algun dels
drets preferents previstos a l’art icle 9
d’aquesta Resolució i de la puntuació que
obtinguin quan els siguin valorats els mèrits
al·legats d’acord amb l’annex 5.

1.4 Podran optar per una sola vegada
a places d’economia, de tecnologia o de
psicologia i pedagogia els funcionaris amb
destinació en l’àmbit de gestió del Departa-
ment d’Ensenyament que reuneixin les se-
güents condicions:

Economia: ser funcionari de carrera del
cos de professors d’ensenyament secunda-
ri, no haver obtingut destinació en una pla-
ça d’economia mitjançant la participació en
concursos de trasllats anteriors, i estar en
possessió d’algun dels títols següents:

Llicenciat en economia.

Llicenciat en ciències polítiques i econòmi-
ques (economia).

Llicenciat en ciències econòmiques i empre-
sarials (economia).

Llicenciat en ciències econòmiques i empre-
sarials (ciències econòmiques).

Llicenciat en ciències econòmiques i empre-
sarials (econòmiques).

Llicenciat en ciències econòmiques i empre-
sarials (economia general).

Llicenciat en administració i direcció
d’empreses.

Llicenciat en ciències polítiques, econòmi-
ques i comercials

(econòmiques i comercials).

Llicenciat en ciències econòmiques i empre-
sarials (ciències empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i empre-
sarials (empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i empre-
sarials (economia de l’empresa).

Llicenciat en ciències actuarials i financeres.

Llicenciat en ciències econòmiques i empre-
sarials (actuarial i de l’empresa financera).

Llicenciat en investigació i tècniques de
mercat.

Diplomat en ciències empresarials.
Diplomat en estudis empresarials.
Diplomat en gestió i administració pública.

Tecnologia: ser funcionari de carrera del
cos de professors d’ensenyament secundari
o del de professors tècnics de formació
professional, no haver obtingut destinació
en una plaça de tecnologia mitjançant la
participació en concursos de trasllats ante-
riors, i estar en possessió d’algun dels títols
següents:

Llicenciat en física.

Llicenciat en ciències (físiques).

Llicenciat en ciències físiques.

Llicenciat en ciències físiques (astrofísica).

Llicenciat en ciències físiques (cosmos).

Llicenciat en ciències físiques (electricitat).

Llicenciat en ciències físiques (materials).
Llicenciat en química.

Llicenciat en ciències (química).

Llicenciat en ciències químiques.

Llicenciat en ciències químiques (agrícola).

Llicenciat en ciències químiques (analítica).

Llicenciat en ciències químiques (bioquími-
ca).

Llicenciat en ciències químiques (industrial).

Llicenciat en ciències químiques (inorgàni-
ca).

Llicenciat en ciències químiques (metal·-
lúrgica).

Llicenciat en ciències químiques (orgànica).

Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Llicenciat en biologia.

Llicenciat en ciències (biològiques).

Llicenciat en ciències (biologia).

Llicenciat en ciències biològiques.

Llicenciat en ciències biològiques (agroali-
mentària i biotecnologia).

Llicenciat en ciències biològiques (botàni-
ca).

Llicenciat en ciències biològiques (bioquími-
ca).

Llicenciat en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en geologia.

Llicenciat en ciències (geològiques).

Llicenciat en ciències geològiques.
Llicenciat en matemàtiques.

Llicenciat en ciències (matemàtiques).

Llicenciat en ciències matemàtiques.
Llicenciat en màquines navals.
Llicenciat de la marina civil (màquines na-

vals).
Llicenciat en nàutica i transport marítim.
Llicenciat de la marina civil (nàutica).
Llicenciat en radioelectrònica naval.
Llicenciat de la marina civil (radioelectrò-

nica naval).
Arquitecte.
Enginyer agrònom.
Enginyer agrònom (alimentària).
Enginyer aeronàutic.
Enginyer en automàtica i electrònica in-

dustrial.
Enginyer de camins, canals i ports.
Enginyer en electrònica.
Enginyer en geodèsia i cartografia.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
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Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer en informàtica.
Llicenciat en informàtica.
Enginyer de materials.
Enginyer de mines.
Enginyer de forest.
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Enginyer en organització industrial.
Enginyer químic.
Enginyer de telecomunicació.
Arquitecte tècnic.
Arquitecte tècnic en execució d’obres.
Enginyer tècnic aeronàutic.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeromotors).
Enginyer tècnic en aeromotors.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavega-

ció).
Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l’ae-

ronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i

circulació aèria).
Enginyer tècnic en ajuts a l’aeronavega-

ció.
Enginyer tècnic en navegació i circulació

aèria.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronaus).
Enginyer tècnic en aeronaus.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports).
Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports i

transport aeri).
Enginyer tècnic en aeroports.
Enginyer tècnic en aeroports i transport

aeri.
Enginyer tècnic aeronàutic (equips i ma-

terials aeroespacials).
Enginyer tècnic aeronàutic (materials ae-

ronàutics i armament aeri).
Enginyer tècnic en materials aeronàutics

i armament aeri.
Enginyer tècnic agrícola.

Enginyer tècnic agrícola (explotacions agro-
pecuàries).

Enginyer tècnic en explotacions agropecu-
àries.

Enginyer tècnic agrícola (hortofructicultura
i jardineria).

Enginyer tècnic en hortofructicultura i jar-
dineria.

Enginyer tècnic agrícola (indústries agràries
i  alimentàries).

Enginyer tècnic agrícola (indústries agríco-
les).

Enginyer tècnic en indústries agrícoles.
Enginyer tècnic agrícola (mecanització i

construccions rurals).
Enginyer tècnic en mecanització agrària

i construccions rurals.
Enginyer tècnic en disseny industrial.
Enginyer tècnic forestal.
Enginyer tècnic forestal (explotacions fo-

restals).
Enginyer tècnic en explotacions forestals.

Enginyer tècnic forestal (indústries forestals).

Enginyer tècnic forestal (indústries dels pro-
ductes forestals).

Enginyer tècnic forestal (indústria pape-
rera).

Enginyer tècnic en indústries dels produc-
tes forestals.

Enginyer tècnic en indústria paperera.
Enginyer tècnic industrial.
Enginyer tècnic industrial (electricitat).
Enginyer tècnic en electricitat.
Enginyer tècnic industrial (electrònica in-

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

trònica industrial).
Enginyer tècnic industrial (mecànica).
Enginyer tècnic en mecànica.
Enginyer tècnic industrial (química indus-

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.
Enginyer tècnic industrial (tèxtil).
Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).
Enginyer tècnic tèxtil.
Enginyer tècnic en teixits de punt.
Enginyer tècnic en informàtica de gestió.
Diplomat en informàtica.
Enginyer tècnic en informàtica de siste-

mes.
Enginyer tècnic de mines.
Enginyer tècnic de mines (explotació de

mines).
Enginyer tècnic en explotació de mines.
Enginyer tècnic de mines (instal·lacions

electromecàniques mineres).
Enginyer tècnic en instal·lacions electro-

mecàniques mineres.
Enginyer tècnic de mines (mineral·lúrgia i

metal·lúrgia).
Enginyer tècnic de mines (metal·lúrgia).
Enginyer tècnic de mines (ciments i

mineral·lúrgia).
Enginyer tècnic en metal·lúrgia.
Enginyer tècnic en ciments i mineral·-

lúrgia.
Enginyer tècnic de mines (recursos ener-

gètics, combustibles i explosius).
Enginyer tècnic de mines (instal·lacions de

combustibles i explosius).
Enginyer tècnic de mines (treballs d’ex-

plotació i explosius).
Enginyer tècnic de mines (combustibles i

energia).
Enginyer tècnic en instal·lacions de com-

bustibles i explosius.
Enginyer tècnic en treballs d’explotació i

explosius.
Enginyer tècnic en combustibles i energia.
Enginyer tècnic de mines (sondejos i pros-

peccions mineres).
Enginyer tècnic en sondejos i prospecci-

ons mineres.
Enginyer tècnic naval.
Enginyer tècnic naval (estructures mari-

nes).
Enginyer tècnic naval (estructures del

buc).
Enginyer tècnic en estructures del buc.
Enginyer tècnic naval (propulsió i serveis

del buc).
Enginyer tècnic naval (serveis del buc).
Enginyer tècnic naval (estructures flo-

tants).
Enginyer tècnic naval (armament del buc).
Enginyer tècnic en serveis del buc.
Enginyer tècnic en estructures flotants.
Enginyer tècnic en armament del buc.
Enginyer tècnic d’obres públiques.
Enginyer tècnic d’obres públiques (cons-

truccions civils).
Enginyer tècnic en construccions civils.
Enginyer tècnic d’obres públiques (hidro-

logia).

Enginyer tècnic en hidrologia.
Enginyer tècnic d’obres públiques (trans-

ports i serveis urbans).
Enginyer tècnic d’obres públiques (tràfic

i serveis  urbans).
Enginyer tècnic d’obres públiques (vies de
comunicació i transports).

Enginyer tècnic en tràfic i serveis urbans.

Enginyer tècnic en vies de comunicació i
transports.

Enginyer tècnic de telecomunicació.
Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-

temes electrònics).
Enginyer tècnic de telecomunicació

(equips electrònics).
Enginyer tècnic en equips electrònics.
Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-

temes de telecomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació (tele-

fonia i transmissió de dades).
Enginyer tècnic de telecomunicació (ra-

diocomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació

(instal·lacions telegràfiques i telefòniques).
Enginyer tècnic en telefonia i transmissió

de dades.
Enginyer tècnic en radiocomunicació.
Enginyer tècnic en instal·lacions telegrà-

fiques i telefòniques.
Enginyer tècnic de telecomunicació (so i

imatge).
Enginyer tècnic de telecomunicació (so).
Enginyer tècnic de so.
Enginyer tècnic de so i imatge.
Enginyer tècnic de telecomunicació (tele-

màtica).
Enginyer tècnic en topografia.
Diplomat en màquines navals.
Diplomat de la marina civil (màquines na-

vals).
Diplomat en navegació marítima.
Diplomat de la marina civil (nàutica).
Diplomat en radioelectrònica naval.
Diplomat de la marina civil (radioelectrò-

nica naval).

Psicologia i pedagogia: ser funcionari de
carrera del cos de professors d’ensenya-
ment secundari, no haver obtingut destina-
ció en una plaça de psicologia i pedagogia
mitjançant la participació en concursos de
trasllats anteriors, i estar en possessió d’al-
gun dels títols següents:

Llicenciat en psicologia.
Llicenciat en pedagogia.

Llicenciat en filosofia i ciències de l’educa-
ció (psicologia).

Llicenciat en filosofia i ciències de l’educa-
ció (ciències de l’educació).

Llicenciat en filosofia i ciències de l’educa-
ció (pedagogia).

Llicenciat en filosofia i ciències de l’educa-
ció.

Llicenciat en filosofia i lletres (psicologia).
Llicenciat en filosofia i lletres (pedagogia).

Llicenciat en filosofia i lletres (filosofia i ci-
ències de l’educació - ciències de l’educa-
ció).

Llicenciat en filosofia i ciències de l’educa-
ció (pedagogia terapèutica EE).

Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació
(ciències de l’educació/orientació escolar).
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Llicenciat en filosofia i lletres (ciències de
l’educació).

Llicenciat en filosofia i ciències de l’educa-
ció (educació preescolar).

Llicenciat en filosofia i lletres (ciències de
l’educació-pedagogia terapèutica EE).

Llicenciat en filosofia i lletres (pedagogia-
educació especial).

Llicenciat en filosofia i lletres (ciències de
l’educació/preescolar).

Diplomat en les escoles universitàries de psi-
cologia (fins a l’any 1974).

1.5 De conformitat amb el que disposa
la disposició transitòria 3 del Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es des-
envolupen determinats aspectes de l’orde-
nació de la formació professional en l’àmbit
del sistema educatiu (BOE núm. 110, de
8.5.1998), podran optar per una sola vega-
da a places de les especialitats pròpies de
la formació professional específica els fun-
cionaris de carrera del cos de professors
d’ensenyament secundari o del de profes-
sors tècnics de formació professional, amb
destinació en l’àmbit de gestió del Departa-
ment d’Ensenyament, que no hagin obtin-
gut dest inació en una plaça d’alguna
d’aquestes especialitats mitjançant la parti-
cipació en concursos de trasllats anteriors
a l’empara de la disposició transitòria 3 es-
mentada, i que estiguin en possessió d’al-
gun dels títols que s’especifiquen als anne-
xos VI.a), VI.b) i XI del Reial decret esmentat.

1.6 Els participants en aquest concurs
només podran sol·licitar les delegacions ter-
ritorials en el cas dels funcionaris del cos
d’inspectors al servei de l’Administració
educativa i del d’inspectors d’educació. Pel
que fa a la resta de cossos objecte de con-
vocatòria, hauran de sol·licitar els centres
docents als quals poden ser destinats atès
el cos pel qual participen.

Article 2. Participació voluntària al concurs
de trasllats

2.1 Podran participar voluntàriament en
aquest concurs, en el cos respectiu i, si
s’escau, en l’especialitat o les especialitats
corresponents:

a) Els funcionaris que es trobin en situa-
ció de servei actiu amb destinació definitiva
a la Inspecció d’Ensenyament o en centres
dependents del Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya, sem-
pre que hagin transcorregut, com a mínim,
dos anys des de la presa de possessió de
la darrera destinació definitiva, quan finalitzi
aquest curs escolar.

b) Els funcionaris que es trobin en situa-
ció de serveis especials declarada des de
places de la Inspecció d’Ensenyament o des
de centres actualment dependents del De-
partament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, sempre que, de conformitat
amb la disposició addicional 15 de la Llei
30/1984, de 2 d’agost, modificada per la
Llei 23/1988, de 28 de juliol, hagin trans-
corregut com a mínim dos anys des de la
presa de possessió de la darrera destinació
definitiva, quan finalitzi aquest curs escolar.
Als efectes de la valoració que els pugui cor-
respondre per permanència ininterrompuda
en una delegació territorial, si es tracta de

funcionaris del cos d’inspectors al servei de
l’Administració educativa o del d’inspectors
d’educació, o en un centre docent per a la
resta de cossos objecte d’aquesta convo-
catòria, els serà computat el temps de ser-
veis prestats en la darrera destinació.

c) Els funcionaris que es trobin en situa-
ció d’excedència voluntària declarada des
de places de la Inspecció d’Ensenyament o
des de centres actualment dependents del
Departament d’Ensenyament de la Genera-
litat de Catalunya. Si es tracta dels supòsits
d’excedència voluntària per interès particu-
lar o per agrupació familiar que preveu l’ar-
ticle 29.3.c) i d) de la Llei 30/1984, de 2
d’agost, de mesures per a la reforma de la
funció pública, només podran participar-hi
si quan finalitzi el present curs escolar han
transcorregut dos anys des que van passar
a aquesta situació.

d) Els funcionaris que es troben en situ-
ació de servei actiu sense reserva de lloc i
desitgin incorporar-se a un lloc de treball
corresponent als cossos objecte de convo-
catòria. Als efectes de la valoració que els
pugui correspondre per permanència inin-
terrompuda en una delegació territorial o en
un centre docent, s’aplicarà el que preveu
el subapartat 1.1.3 del barem de l’annex 4
d’aquesta Resolució o el subapartat 1.2.4
del barem annex 5 d’aquesta Resolució, se-
gons correspongui, en raó del cos pel qual
es participa.

e) Els funcionaris que es troben en situ-
ació de suspensió declarada des de places
de la Inspecció d’Ensenyament o des de
centres actualment dependents del Depar-
tament d’Ensenyament, sempre que, quan
finalitzi el present curs, hagi transcorregut
el temps de durada de la sanció disciplinà-
ria de suspensió.

f) Els funcionaris als quals s’hagi supri-
mit provisionalment el lloc que exercien amb
caràcter definitiu, els quals podran fer ús del
dret preferent a centre, municipi o zona de
desplaçament, d’acord amb el que preveu
l’article 9.

Als efectes que preveu l’article 2.1.a) i b),
el requisit de permanència mínima de dos
anys, s’entén referit al cos pel qual s’ha
obtingut la darrera destinació definitiva.

Als efectes previstos en aquest article 2.1,
es considerarà data de finalització del curs
escolar el 31 d’agost de 2001.

2.2 Així mateix, i de conformitat amb el
que estableix l’Ordre de 15 de febrer de 1988
(DOGC núm. 956, de 23.2.1988), els funci-
onaris docents del cos de professors d’en-
senyament secundari que siguin titulars de
les especialitats de valencià i llengua catala-
na i literatura (illes Balears) podran participar
en aquesta convocatòria per l’especialitat de
llengua catalana i literatura si reuneixen els
requisits exigits.

2.3 Els qui vulguin fer ús del dret prefe-
rent per obtenir destinació s’atindran al que
preveu l’article 9 d’aquesta Resolució, sens
perjudici de la preferència que conté l’arti-
cle 1.3.

2.4 Els aspirants a què s’al·ludeix en
aquest article 2 podran incloure en la seva
sol·licitud places corresponents a les convo-
catòries realitzades per les restants adminis-
tracions educatives, segons s’estableix en
cadascuna de les convocatòries.

2.5 Podran sol·licitar places correspo-
nents a aquesta convocatòria els funciona-
ris dependents d’altres administracions
educatives o del Ministeri d’Educació, Cul-
tura i Esport, sempre que compleixin els
requisits i les condicions que estableix
aquesta Resolució. Aquests funcionaris
hauran d’haver obtingut la seva primera
destinació definitiva en l’àmbit de gestió de
l’Administració educativa a la qual se cir-
cumscrivia la convocatòria per la qual van
ser seleccionats, llevat que en aquella no
s’establís l’exigència d’aquest requisit.

Aquests concursants dirigiran la seva ins-
tància de participació a l’òrgan que es de-
termini a la convocatòria que realitzi l’Admi-
nistració educativa de la qual depèn la seva
destinació.

Article 3. Participació forçosa al concurs
de trasllats

Hauran de prendre part en aquest con-
curs:

3.1 Els funcionaris dels cossos a què es
refereix aquesta Resolució que, procedents
de la situació d’excedència voluntària, ex-
cedència forçosa o suspensió de funcions,
hagin reingressat en el servei actiu i hagin
obtingut una destinació provisional a la Ins-
pecció d’Ensenyament o en un centre do-
cent dependent del Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de Catalunya amb
anterioritat a la data de publicació d’aques-
ta convocatòria.

En el cas que no participin en aquest con-
curs o no sol·licitin suficient nombre de pla-
ces, el Departament d’Ensenyament els ad-
judicarà d’ofici una destinació amb caràcter
definitiu, si s’escau, en qualsevol delegació
territorial, si es tracta de funcionaris del cos
d’inspectors al servei de l’Administració edu-
cativa o del d’inspectors d’educació, o en
un centre de l’àmbit territorial d’aquesta
convocatòria, si es tracta de funcionaris de
cossos docents d’ensenyaments secunda-
ris, en places que puguin ocupar d’acord
amb les especialitats de les que siguin titu-
lars, llevat que hagin reingressat procedents
de la situació d’excedència voluntària per
cura de fil l des del segon o tercer any
d’aquesta.

En aquest darrer cas, si participant-hi no
obtenen cap destinació pel fet que no hi hagi
cap plaça vacant a la delegació territorial o
al municipi en el qual tenien la seva última
destinació definitiva, el Departament d’En-
senyament els adscriurà provisionalment a
aquella delegació territorial o municipi se-
gons correspongui, en places a les que
puguin optar en reunir els requisits exigits.

3.2 Els funcionaris dels cossos a què es
refereix aquesta Resolució, que procedeixin
de la situació de suspensió de funcions amb
pèrdua del lloc de destinació i que, una ve-
gada transcorregut el temps de durada de la
sanció, no hagin obtingut un reingrés provi-
sional i que hagin estat declarats en aquesta
situació des de places de la Inspecció d’En-
senyament o des d’un centre docent depen-
dent del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.

En el cas que no participin en aquesta
convocatòria o no sol·licitin suficient nom-
bre de places, quan no obtinguin destina-
ció definitiva, seran declarats en situació
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d’excedència voluntària prevista a l’article
86.2.a) del 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.

3.3 Els funcionaris que es trobin adscrits
a places de l’exterior en els casos en què
no hagin sol·licitat la pròrroga, hagin finalit-
zat el segon període d’adscripció o que
havent-se reincorporat en cursos anteriors
no hagin obtingut encara una destinació
definitiva i els funcionaris que s’hagin rein-
corporat a la docència després d’haver estat
adscrits a la inspecció en els termes que
estableix la disposició addicional 15 de la
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per
a la reforma de la funció pública.

En aquest cas, si participant-hi no obte-
nen cap destinació pel fet que no hi hagi
cap plaça vacant a la delegació territorial o
al municipi en el qual tenien la seva última
destinació definitiva, el Departament d’En-
senyament els adscriurà provisionalment a
aquella delegació territorial o municipi, se-
gons correspongui, en places a les quals
puguin optar en reunir els requisits exigits.

Als efectes de poder fer efectiu el dret a
reserva d’un lloc al municipi a què fa refe-
rència l’article 52.2 del Reial decret 1027/
1993, de 25 de juny, aquests concursants
s’hauran d’atenir al que estableix l’article 9
de la present convocatòria.

En el supòsit que no hi participin o, com-
plint amb l’obligació de concursar, no hagin
obtingut cap destinació de les sol·licitades
durant sis convocatòries, el Departament
d’Ensenyament els adjudicarà d’ofici una
destinació en un centre de l’àmbit territorial
d’aquesta convocatòria, a alguna plaça per
a la qual reuneixin els requisits exigits.

3.4 Els funcionaris que hagin perdut la
seva destinació definitiva en compliment de
sentència, resolució de recurs o per haver-
los estat suprimit definitivament el lloc que
ocupaven amb caràcter definitiu. Aquests
funcionaris podran fer ús del dret preferent
a centre, municipi o zona de desplaçament
d’acord amb el que preveu l’article 9.

En el cas que no participin en aquest con-
curs o, complint amb l’obligació de concur-
sar no hagin obtingut cap destinació de les
sol·licitades durant sis convocatòries, el
Departament d’Ensenyament els adjudica-
rà d’ofici una destinació en un centre de
l’àmbit territorial d’aquesta convocatòria, a
alguna plaça per a la qual reuneixin els re-
quisits exigits.

3.5 Els funcionaris docents que hagin
perdut la seva destinació definitiva docent
per passar a prestar serveis a altres llocs
de l’Administració educativa, i mantinguin la
situació de servei actiu en el cos, sempre
que hagin cessat del lloc que ocupaven a
l’Administració educativa i obtingut una des-
tinació provisional en una delegació territo-
rial o en un centre dependent del Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.

En aquest cas, si participant-hi no obte-
nen cap destinació pel fet que no hi hagi
cap plaça vacant a la delegació territorial o
al municipi en el qual tenien la seva última
destinació docent definitiva, el Departament
d’Ensenyament els adscriurà provisional-

ment a aquella delegació territorial o muni-
cipi, segons correspongui, en places a les
quals puguin optar en reunir els requisits
exigits.

Als efectes de poder fer efectiu el dret pre-
ferent a obtenir destinació a la delegació ter-
ritorial o al municipi a què fa referència la
disposició addicional 5 del Reial decret
2112/1998, de 2 d’octubre (BOE núm. 239,
de 6.10.1998), pel qual es regulen els con-
cursos de trasllats d’àmbit nacional per a la
provisió de places corresponents als cos-
sos docents, aquests funcionaris hauran
d’atenir-se al que estableix l ’art ic le 9
d’aquesta convocatòria.

En el supòsit que no hi participin o si par-
ticipant-hi sense exercir el dret preferent a
què es refereix el paràgraf anterior no obte-
nen cap de les destinacions sol·licitades, el
Departament d’Ensenyament els adjudica-
rà una destinació en un centre de l’àmbit
territorial d’aquesta convocatòria, amb ca-
ràcter provisional.

3.6 Així mateix, hauran de prendre part
en aquest concurs els funcionaris docents
dels cossos als quals es refereix aquesta
convocatòria, amb destinació provisional
durant el curs 2000-2001 en centres públics
dependents del Departament d’Ensenya-
ment de la General i tat de Catalunya.
Aquests funcionaris estan obligats a sol·li-
citar places de l’especialitat per la qual van
aprovar el procediment selectiu i, si ho de-
sitgen, podran sol·licitar altres especialitats
de les quals siguin titulars o bé de les que
en reuneixin les condicions en els termes
que preveuen els articles 1.4 i 1.5 d’aques-
ta Resolució.

Als professors que no concursin o que no
sol·licitin suficient nombre de places,  el De-
partament d’Ensenyament els adjudicarà
d’ofici, si s’escau, una destinació  en un
centre de l’àmbit territorial d’aquesta con-
vocatòria amb caràcter definitiu, en llocs
corresponents a l’especialitat per la qual han
estat seleccionats.

3.7 També estan obligats a concursar-
hi els aspirants seleccionats en els proces-
sos selectius convocats per la Resolució de
27 de març de 2000 (DOGC núm. 3110, de
30.3.2000), així com els aspirants de pro-
cessos selectius anteriors que tenien ajor-
nada la fase de pràctiques.

Els participants als quals es fa referència
en aquest article 3.7 concursaran amb 0
punts i per l’ordre que apareixeran a la
Resolució de nomenament de funcionaris en
pràctiques, llevat dels que participaren al
procediment selectiu per la reserva d’aspi-
rants amb disminució, els quals, dins el torn
lliure, gaudiran de dret preferent d’acord
amb el que preveu l’article 27.d) del Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre.

Els participants que hagin estat seleccio-
nats per més d’una especialitat participaran
amb caràcter forçós únicament per l’especi-
alitat en la qual estiguin realitzant la fase de
pràctiques. No obstant això, podran concur-
sar  voluntàriament per la resta de les espe-
cialitats per les quals hagin estat seleccio-
nats. En qualsevol cas, per cadascuna de les
especialitats  es tindrà en compte el número
d’ordre que li correspongui. En el supòsit que
tinguin ajornada la realització de la fase de
pràctiques en totes les especialitats, als efec-

tes de determinar l’especialitat de participa-
ció forçosa, els interessats faran l’opció a la
seva sol·licitud de participació, entenent-se
que aquesta opció recaurà sobre l’especia-
litat consignada en primer lloc a l’apartat cor-
responent a les especialitats per les quals
participa.

Als professors inclosos als articles 3.6 i
3.7 que hagin superat el procediment se-
lectiu per les especialitats de grec i/o llatí,
els llocs de treball que se’ls assigni podran
ser tant de l’especialitat per la qual han
superat el procediment selectiu com de
cultura clàssica, atès el que preveu la dis-
posició addicional 10 del Reial decret 1635/
1995, de 6 d’octubre.

Als professors inclosos en aquest apar-
tat que no concursin o que no sol·licitin
suficient nombre de places, se’ls adjudica-
rà d’ofici, si s’escau, una destinació dins
l’àmbit de Catalunya amb caràcter definitiu,
en llocs corresponents a l’especialitat per
la qual han estat seleccionats, sens perju-
dici del que s’estableix al paràgraf anterior.

En el cas que els aspirants seleccionats
pels procediments d’accés a cossos do-
cents del mateix grup o de grup superior no
concursin o no sol·licitin suficient nombre de
places, s’entendrà que opten per romandre
en el seu cos d’origen i seran, d’ofici, de-
clarats en la situació d’excedència que pre-
veu l’article 86.2.c) del Decret legislatiu 1/
1997, de 31 d’octubre, tret que en la sol·li-
citud de participació expressin la voluntat
de ser destinats d’ofici a una destinació dins
l’àmbit territorial d’aquesta convocatòria,
sens perjudici del dret que els correspon als
efectes de ser nomenats funcionaris de
carrera del cos en el qual han estat selec-
cionats.

Els concursants compresos als articles
3.6 i 3.7 hauran de sol·licitar només els
centres docents als quals poden ser desti-
nats, atès el cos en què participen, depen-
dents del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya.

D’altra banda, els professors inclosos als
articles 3.6 i 3.7 que no obtinguin destina-
ció definitiva per la resolució d’aquest con-
curs, seran destinats provisionalment, si
s’escau, per al curs 2001-2002, a places
de centres dependents del Departament
d’Ensenyament.

La destinació que pugui correspondre als
professors que concursin per l’article 3.7 es-
tarà condicionada a la superació, si s’es-
cau, de la fase de pràctiques i el seu nome-
nament com a funcionaris de carrera.

3.8 Cap funcionari dependent d’altres
administracions educatives està obligat a par-
ticipar amb caràcter forçós en aquest con-
curs. Únicament podran sol·licitar les places
de les delegacions territorials o dels centres
detallats als annexos d’aquesta convocatò-
ria, si reuneixen els requisits de l’article 4, els
funcionaris dels departaments d’educació de
les comunitats autònomes i del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport que es trobin
en situacions anàlogues a les dels funciona-
ris compresos en els articles 3.1, 3.2, 3.3,
3.4 i 3.5, sempre que la convocatòria per la
qual van aprovar l’oposició no els exigís, si
era escaient, l’obtenció de la primera desti-
nació definitiva en l’àmbit territorial d’aques-
ta.
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3.9 Queden exempts de l’obligatorietat
de participar en aquest concurs:

a) Els funcionaris del cos de mestres que
hagin obtingut l’adscripció amb caràcter de-
finitiu a llocs de treball vacants en centres
públics d’ensenyament secundari correspo-
nents al primer cicle de l’ESO i que acce-
deixin o hagin accedit al cos de professors
d’ensenyament secundari.

Aquests professors, de conformitat amb
l’article 9 del Decret 67/1996, de 20 de fe-
brer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996), pel
qual es regula, entre d’altres, l’adscripció dels
mestres al primer cicle de l’ESO, podran
romandre en el mateix lloc de treball en pro-
pietat definitiva, sempre que la plaça assig-
nada correspongui a la mateixa àrea de l’es-
pecialitat per la qual s’hagi accedit al cos de
secundària.

b) Els funcionaris de carrera del cos de
mestres amb destinació definitiva a un equip
d’assessorament psicopedagògic (EAP) de-
pendent del Departament d’Ensenyament
que hagin accedit al cos de professors d’en-
senyament secundari per l’especialitat de
psicologia i pedagogia i hagin optat per
romandre a la destinació de l’EAP.

c) Els funcionaris del cos de professors
tècnics de formació professional que esti-
guin adscrits amb caràcter definitiu a un lloc
de treball d’alguna especialitat corresponent
al cos de professors d’ensenyament secun-
dari i que hagin accedit a aquest cos per la
mateixa especialitat i hagin optat per roman-
dre al lloc de treball que ocupaven amb
caràcter definitiu.

d) Els funcionaris del cos de professors
d’instituts tècnics d’ensenyaments mitjans
(ITEM) que estiguin adscrits amb caràcter
definitiu a un lloc de treball d’educació física
i que hagin accedit al cos de professors d’en-
senyaments secundaris per la mateixa espe-
cialitat i hagin optat per romandre al lloc de
treball que ocupaven amb caràcter definitiu.

Els professors als que fan referència els
apartats b), c) i d) de conformitat amb el que
disposa l’article 60.1 del Decret legislatiu 1/
1997, de 31 d’octubre, seran confirmats a
les destinacions que estiguin ocupant un
cop s’aprovi l’expedient del corresponent
procediment selectiu i siguin nomenats fun-
cionaris de carrera del cos de professors
d’ensenyament secundari.

e) Els funcionaris de carrera del cos de
mestres que hagin accedit al cos de pro-
fessors d’ensenyament secundari mitjançant
el procediment d’accés a cossos docents
de grup  superior i optin per romandre en el
cos d’origen i exercir el dret a què es refe-
reix l’article 5.9 del Reial decret 575/1991,
de 22 d’abril (BOE núm. 97, de 23.4.1991),
pel qual es regula la mobilitat entre els cos-
sos docents, quan es completi la implanta-
ció de l’ESO. Aquests professors continua-
ran en servei actiu en el cos de mestres i en
situació d’excedència prevista a l’article
86.2. c) del Decret legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, en el cos de professors d’ense-
nyament secundari.

Totes aquestes opcions hauran de ser
manifestades amb caràcter obligatori mit-
jançant escrit adreçat a la directora general
de Recursos Humans, dins del termini de
presentació de sol·licituds que assenyala
l’article 7 d’aquesta Resolució.

3.10 En cap cas no s’adjudicaran d’ofi-
ci les places a les que es concorri d’acord
amb el que preveuen els articles 1.4 i 1.5
d’aquesta Resolució.

Article 4. Els funcionaris dels cossos a què
es refereix aquesta Resolució que participin
en aquesta convocatòria, llevat d’aquells
que van superar els procediments selectius
convocats pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya a partir de
l’any 1991, i dels que han superat la prova
de català dels concursos oposició del cos
de mestres, hauran d’acreditar que posse-
eixen el coneixement adequat, oral i escrit,
de la llengua catalana, adjuntant a la sol·-
licitud de participació una fotocòpia com-
pulsada d’algun dels documents següents,
si no tenen registrada l’esmentada capaci-
tació al registre informàtic del Departament
d’Ensenyament:

Títol de llicenciat en filologia catalana o
haver-ne superat els tres primers cursos.

Diploma de mestre de català.
Certificat de capacitació en llengua cata-

lana (tant a l’ensenyament primari com a
l’ensenyament secundari) expedit per l’ICE
o per la Direcció General d’Ordenació Edu-
cativa del Departament d’Ensenyament.

Certificat d’haver superat el primer cicle
dels cursos de reciclatge de català expedit
per l’ICE, degudament diligenciat pel Ser-
vei d’Ensenyament del Català de la Direc-
ció General d’Ordenació Educativa.

Reconeixement de la idoneïtat especial
per impartir l’ensenyament en llengua cata-
lana obtingut per resolució de la Direcció
General d’Ordenació Educativa.

Certificat d’aptitud pedagògica en llengua
catalana expedit per l’Escola Oficial d’Idio-
mes.

Certificat de coneixements superiors de
llengua catalana (certificat D) de la Junta Per-
manent de Català de la Generalitat de Ca-
talunya.

Certificat de coneixements mitjans de llen-
gua catalana (certificat C) de la Junta Per-
manent de Català de la Generalitat de
Catalunya.

També es considerarà que tenen el co-
neixement adequat, oral i escrit, de la llen-
gua catalana:

a) Els participants que posseeixin algu-
na de les titulacions reconegudes com a
vàlides per a l’ensenyament de la llengua i
literatura catalanes a la formació professi-
onal i al batxillerat per la Comissió Mixta
del Ministeri d’Educació i Ciència-Genera-
litat de Catalunya al DOGC núm. 21, de
16.5.1979.

b) Els participants que tinguin alguna de
les titulacions o acreditacions que els acords
de 19 de juny de 1991 i de 3 de juny de
1992 de la Comissió Interdepartamental per
a la Normalització Lingüística estableixin
com a equivalents a alguna de les titulaci-
ons o acreditacions anteriors.

c) Els participants que puguin acreditar la
superació de la llengua II del primer cicle del
reciclatge de català (Ordre de 27 d’agost de
1997, DOGC núm. 2494, de 13.10.1997).

Queden exempts de la presentació
d’aquests requisits els professors que par-
ticipin per l’especialitat de llengua catalana
i literatura.

En cas de no aportar aquesta acredita-
ció, l’Administració exclourà d’ofici la sol·-
licitud de participació al concurs de trasllats,
pel que fa a les peticions corresponents a
la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Igualment, els participants que sol·licitin
ser destinats a algun centre d’Era Val
d’Aran hauran d’acreditar que posseeixen
el coneixement adequat, oral i escrit, de la
llengua aranesa, adjuntant a la instància de
participació una fotocòpia compulsada
d’algun dels documents següents:

Diploma de Capacitacion enter ensenha-
ment der aranès ena educacion generau
bàsica, expedit pel Departament d’Ensenya-
ment.

Certificat d’haver superat les proves es-
tablertes per al curs de llengua aranesa nivell
I, expedit per l’ICE de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona a Lleida, fins al curs 1991-
1992 inclòs.

Certificat d’haver participat en el curs de
llengua occitana II, expedit per l’ICE de la
Universitat de Lleida, a partir del curs 1992-
1993 inclòs.

Certificat d’haver participat en el curs de
llengua occitana II, expedit pel Conselh
Generau d’Aran, a partir del curs 1999-
2000.

En cas de no aportar aquesta acredita-
ció, l’Administració els exclourà de la parti-
cipació pels centres d’Era Val d’Aran.

Article 5. Els concursants presentaran una
única sol·licitud per cada cos pel qual vul-
guin participar, malgrat concursin per més
d’una especialitat dins del mateix cos o per
places de diferents òrgans convocants. La sol-
licitud anirà acompanyada del full d’al·legació
i autobaremació de mèrits, i s’ajustarà al
model que es trobarà a les delegacions ter-
ritorials del Departament d’Ensenyament i als
organismes corresponents del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport i dels diferents
departaments d’educació de les comunitats
autònomes. Així mateix, es podrà accedir al
model oficial de sol·licitud de participació a
través de la següent adreça d’internet http:/
/www.gencat.es/ense/profes.htm

La sol·licitud s’adreçarà a la directora ge-
neral de Recursos Humans del Departament
d’Ensenyament. S’hi adjuntaran els docu-
ments ressenyats als barems dels annexos
4 i 5 d’aquesta Resolució, segons corres-
pongui, per tal d’acreditar els mèrits i, si
s’escau, el requisit especificat a l’article 4;
en cadascun dels documents que es pre-
sentin hauran de constar el nom, els cog-
noms, el número de NIF i el cos correspo-
nent i, si s’escau, l’especialitat.

Totes les condicions exigides en aquesta
convocatòria i els mèrits al·legats per a la
participació en aquest concurs s’han de
complir o han d’haver estat perfeccionats
en la data de finalització del termini de pre-
sentació de sol·licituds, llevat de la perma-
nència durant dos anys en la darrera desti-
nació definitiva obtinguda i del transcurs del
temps requerit per reingressar al servei actiu
en el cas dels professors procedents d’ex-
cedència o de suspensió de funcions, con-
dicions que, d’acord amb l’article 2.1.c) i d)
d’aquesta convocatòria, no s’han de com-
plir fins a l’acabament del curs escolar 2000-
2001.



Full de disposicions i actes administratius

1010

Els mèrits al·legats però no justificats do-
cumentalment o els documents sense les
dades indicades anteriorment no es tindran
en consideració.

L’Administració podrà requerir els interes-
sats en qualsevol moment per tal que jus-
tifiquin els mèrits sobre els quals es plante-
gin dubtes o reclamacions.

Article 6. Les sol·licituds i la documenta-
ció a què es refereix l’apartat anterior s’adre-
çaran a la delegació territorial del Departa-
ment d’Ensenyament a què els participants
estiguin adscrits. Els concursants que pres-
ten serveis provisionalment o en comissió
de serveis en una destinació diferent de la
definitiva, adreçaran la sol·licitud a la dele-
gació territorial del Departament d’Ensenya-
ment a la qual pertanyi el centre on estan
prestant serveis.

Els que concursin des de la situació d’ex-
cedència adreçaran la seva sol·licitud a la
delegació territorial del Departament d’En-
senyament on hagin tingut la darrera desti-
nació definitiva o provisional.

En tot cas, les sol·licituds es podran pre-
sentar al registre del Departament d’Ense-
nyament, a les seves delegacions territori-
als 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, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, 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
sobre obert per tal que la instància sigui
datada i segellada pel funcionari de correus
abans que sigui certificada.

Article 7. El termini de presentació de sol·li-
cituds i documentació serà el següent:

Per als cossos d’inspectors al servei de
l’Administració educativa i d’inspectors
d’educació: del 2 al 18 de novembre de
2000, ambdós inclosos.

Per als cossos de professors d’ensenya-
ment secundari, professors tècnics de for-
mació professional i professors d’escoles
oficials d’idiomes: del 2 al 18 de novembre
de 2000, ambdós inclosos.

No s’admetrà cap documentació presen-
tada fora de termini.

Totes les fotocòpies que es trametin s’hau-
ran d’acompanyar amb les diligències de com-
pulsa corresponents. No s’admetrà cap foto-
còpia sense l’acompliment d’aquest requisit.

Una vegada exhaurit el termini de presen-
tació d’instàncies no s’admetrà cap sol·-
licitud ni modificació en les peticions formu-
lades. Una vegada presentada la sol·licitud
es podrà renunciar a la participació volun-
tària en el concurs, amb anterioritat a la fi-
nalització del termini de presentació de sol·-
licituds. També es podran formular noves
renúncies en el termini establert per a les
reclamacions a la resolució provisional, te-
nint en compte que aquesta renúncia afec-
ta totes les peticions consignades a la sol·-
licitud de participació. La sol·licitud de
renúncia s’adreçarà a la Direcció General de
Recursos Humans i es podrà presentar en
qualsevol dels llocs i organismes que pre-
veu l’article 6 d’aquesta Resolució.

Article 8. Els participants en aquesta con-
vocatòria hauran de manifestar de manera
expressa que reuneixen tots els requisits
exigits a la convocatòria i hauran de deta-
llar les delegacions territorials, centres i/o
municipis que sol·liciten per ordre de prefe-
rència, així com les comarques, en l’apartat
d’ofici, per al professorat que participa amb
caràcter forçós, amb els mateixos números
de codi amb què f iguren als annexos
d’aquesta Resolució i, si s’escau, als cor-
responents annexos de les convocatòries de
concurs de trasllats dels departaments
d’educació de les comunitats autònomes
convocants i del Ministeri d’Educació, Cul-
tura i Esport.

El professorat afectat per supressió defi-
nitiva del seu lloc de treball o per la pèrdua
provisional d’aquest que participa en aques-
ta convocatòria podrà sol·licitar centres i/o
municipis i només la seva zona de despla-
çament.

Quan se sol·liciti un municipi, comarca o
zona, s’entendrà que se sol·liciten tots els
centres que s’hi inclouen i amb l’ordre de
preferència amb què es publiquen als an-
nexos 1, 2 i 3 d’aquesta Resolució, llevat
dels que estan qualificats com a centres
d’atenció educativa preferent, que només es
podran sol·licitar de manera individual.

Qualsevol error en el número de codi de-
terminarà que s’anul·li la petició si no cor-
respon a cap de les delegacions territorials,
centres, municipis o comarques existents,
o bé que s’obtingui destinació en una dele-
gació territorial o en un centre no desitjat.

Així mateix, els concursants que hagin de
consignar a la sol·licitud el codi de l’espe-
cialitat o les especialitats, ho hauran de fer
per ordre de preferència i fent ús dels codis
que figuren a l’article 1 d’aquesta Resolu-
ció.

Els funcionaris dels cossos de professors
d’ensenyament secundari, de professors
tècnics de formació professional i de pro-
fessors d’escoles oficials d’idiomes a l’apar-
tat de la sol·licitud de participació en aquest
concurs de trasllats corresponent a les
peticions de centres i/o municipis, podran
optar per deixar en blanc les caselles cor-
responents a codi especialitat. En aquest
cas s’entendrà que pel codi de centre o
municipi consignat es demanen totes les
especialitats indicades, per ordre de prefe-
rència, en el primer full de la sol·licitud es-
mentada.

Article 9. Drets preferents
Els participants que reuneixin les condi-

cions que s’indiquen a continuació podran
fer ús de dret preferent si ho fan constar a
la sol·licitud de participació, amb el benen-
tès que sempre es prioritzarà la preferència
que figura a l’article 1.3 d’aquesta Resolu-
ció.

Sens perjudici del que disposa el parà-
graf anterior, l’adjudicació de destinacions
es farà atenent successivament el dret pre-
ferent en l’ordre en que es detalla a conti-
nuació, tant pel que fa al tipus de dret pre-
ferent, com pel que fa a les característiques
dels participants que s’hi poden acollir.

9.1 Dret preferent a centre:
9.1.1 Dret preferent a places en el cen-

tre de destinació definitiva dels professors

afectats per supressió definitiva del seu lloc
de treball o per pèrdua provisional d’aquest.

De conformitat amb el que preveu la dis-
posició addicional 13 del Reial decret 2112/
1998, de 2 d’octubre (BOE núm. 239, de
6.10.1998), els professors afectats per su-
pressió definitiva del seu lloc de treball o per
la seva pèrdua provisional podran gaudir de
dret preferent, per davant de qualsevol altre
aspirant, per obtenir destinació per qualse-
vol altra especialitat dins el mateix centre,
sempre que en siguin titulars. En el cas que
no en siguin titulars però reuneixin les con-
dicions que preveuen els articles 1.4 i 1.5
d’aquesta Resolució, només tindran aquest
dret preferent per davant dels participants
que tampoc en siguin titulars i participin fora
del dret preferent.

Per exercir aquest dret preferent hauran
de consignar a la instància de participació,
per ordre de preferència, l’especialitat o
especialitats a què corresponguin les va-
cants.

En cas que en dos o més professors co-
incideixin les circumstàncies esmentades,
s’adjudicarà la plaça a qui obtingui major
puntuació total en aplicació del barem de
l’annex 5.

Els professors a què fa esment aquest
apartat podran incloure també a la sol·licitud
de participació altres peticions correspo-
nents a les places a què puguin optar en
funció de les especialitats de les quals si-
guin titulars o en reuneixin les condicions
en els termes que preveuen els articles 1.4
i 1.5, si desitgen concursar-hi fora del dret
preferent, i així ho indiquen a la sol·licitud
de participació.

9.1.2 Dret preferent a places, en el cen-
tre on tinguin destinació definitiva, de la nova
especialitat adquirida en virtut dels proce-
diments selectius convocats a aquests efec-
tes a l’empara del títol 3 del Reial decret 850/
1993, de 4 de juny (BOE núm. 155, de
30.6.1993).

D’acord amb el que preveu la disposició
addicional 13 del Reial decret 2112/1998,
de 2 d’octubre, els funcionaris dels cossos
de professors d’ensenyament secundari i
professors tècnics de formació professional
que hagin adquirit una nova especialitat a
l’empara del que disposa el Reial decret
850/1993, de 4 de juny, gaudiran de prefe-
rència, per una sola vegada, amb ocasió de
vacant, per ser adscrits a places de la nova
o noves especialitats adquirides en el cen-
tre on tinguin destinació definitiva. Per exer-
citar aquest dret preferent, hauran de con-
signar a la instància de participació, per
ordre de preferència, l’especialitat o espe-
cialitats a què corresponguin les vacants.

Podran consignar a continuació altres pe-
ticions corresponents a places a què puguin
optar en funció de les especialitats de les quals
siguin titulars o per les quals en reuneixin les
condicions en els termes previstos als articles
1.4 i 1.5 d’aquesta Resolució, si desitgen
concursar-hi fora del dret preferent i així ho
indiquen a la sol·licitud de participació.

9.1.3 Dret preferent a places d’economia,
de tecnologia, de psicologia i pedagogia i a
les corresponents a les especialitats pròpi-
es de la formació professional específica.

D’acord amb el que preveuen les dispo-
sicions transitòries 2, 3, i 5 del Reial decret
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1635/1995, de 6 d’octubre, pel qual s’ads-
criu el professorat dels cossos de profes-
sors d’ensenyaments secundaris i profes-
sors tècnics de formació professional a les
especialitats pròpies de la formació profes-
sional específica i tenint en compte el que
estableix la disposició addicional 15 del Reial
decret 2112/1998, de 2 d’octubre, els pro-
fessors que tinguin destinació definitiva en
el centre i compleixin els requisits de titula-
ció que assenyalen els articles 1.4 o 1.5
d’aquesta Resolució, tindran preferència per
obtenir destinació en les places d’economia,
de tecnologia, de psicologia i pedagogia o
de les especialitats pròpies de la formació
professional específica. Si desitgen exerci-
tar aquest dret hauran de consignar a la
instància de participació per ordre de pre-
ferència l’especialitat o especialitats a què
corresponguin les vacants, amb el benen-
tès que aquest dret preferent tindrà efec-
te quan no hi hagi concursants titulars
d’aquestes especialitats que sol·licitin la
mateixa vacant. Podran incloure-hi a conti-
nuació altres peticions corresponents a pla-
ces a què puguin optar en funció de les es-
pecialitats de les quals siguin titulars o en
reuneixin les condicions exigides, si desit-
gen concursar fora del dret preferent i així
ho indiquen a la sol·licitud de participació.

9.2 Dret preferent a localitat:
Als efectes d’aquest apartat s’entendrà

per localitat el municipi al qual pertanyi la
localitat on estigui ubicat el centre de des-
tinació definitiva.

9.2.1 D’acord amb la disposició addici-
onal 13 del Reial decret 2112/1998, de 2
de octubre, els professors afectats per su-
pressió definitiva del seu lloc de treball o per
pèrdua provisional d’aquest, podran gaudir
del dret preferent per obtenir destinació per
qualsevol especialitat en algun centre del
mateix municipi al qual correspongui el cen-
tre on se’ls ha suprimit definitiva o provisi-
onalment el lloc de treball, sempre que si-
guin titulars d’aquesta. En el cas que no en
siguin titulars i reuneixin les condicions en
els termes previstos als articles 1.4 i 1.5
d’aquesta Resolució, només tindran dret
preferent per davant dels participants que
tampoc en siguin titulars i participin fora del
dret preferent.

A la sol·licitud de participació en el con-
curs de trasllats hauran d’assenyalar igual-
ment que s’acullen al dret preferent a mu-
nicipi. Per tal que el dret preferent tingui
efectivitat, els sol·licitants estan obligats a
consignar a la instància de participació, en
primer lloc, totes les places corresponents
a l’especialitat o les especialitats a les quals
puguin optar dels centres objecte de con-
vocatòria en el concurs de trasllats dins el
municipi on aspirin exercir l’esmentat dret
relacionats per ordre de preferència. En cas
que no es relacionin tots els centres del
municipi, l’Administració completarà lliure-
ment la resta de centres del municipi, en els
termes previstos a l’article 8 d’aquesta
Resolució.

Podran incloure també altres peticions
corresponents a places a les que puguin
optar en funció de les especialitats de les
que siguin titulars o en reuneixin les condi-
cions exigides en els termes previstos als
articles 1.4 i 1.5, si desitgen concursar-hi

fora del dret preferent i així ho indiquen a la
sol·licitud de participació.

9.2.2 Dret preferent previst al Reial de-
cret 1027/1993, de 25 de juny, pel qual es
regula l’acció educativa a l’exterior i al Reial
decret 2193/1995, de 28 de desembre (BOE
núm. 312, de 30.12.1995), i dret preferent
previst a l’article 29.4 de la Llei 30/1984, de
2 d’agost, de mesures per a la reforma de
la funció pública en la nova redacció dona-
da per la Llei 39/1999, de 5 de novembre,
per als funcionaris que es trobin en el se-
gon i tercer any del període d’excedència
per cura de fills i desitgin reingressar en el
servei actiu.

Els funcionaris que gaudeixen de l’esmen-
tat dret en podran fer ús per al municipi en
el qual tenien l’última destinació definitiva
en el cos de procedència. Per tal que el dret
preferent tingui efectivitat, els funcionaris del
cos d’inspectors al servei de l’Administra-
ció educativa o del d’inspectors d’educa-
ció estan obligats a consignar a la instància
de participació, en primer lloc, la delegació
o delegacions territorials que correspongui
i els funcionaris de la resta de cossos do-
cents objecte de convocatòria consignaran
totes les places corresponents a l’especia-
litat o les especialitats a les quals puguin
optar dins el municipi on aspirin exercir l’es-
mentat dret, relacionades per ordre de pre-
ferència. En cas que no es relacionin totes
les delegacions territorials o centres del
municipi, l’Administració completarà lliure-
ment la resta de delegacions territorials o
centres del mateix, en els termes previstos
a l’article 8 d’aquesta Resolució.

Podran incloure a continuació altres peti-
cions corresponents a places a les quals pu-
guin optar pel fet de reunir els requisits
exigits, si desitgen concursar fora del dret
preferent i així ho indiquen a la sol·licitud de
participació.

Atesa la preferència que preveu l’article
1.3 d’aquesta Resolució, els concursants als
quals es refereix aquest apartat, en el cas
que participin per una especialitat de la qual
no en siguin titulars, només tindran el dret
preferent per davant d’aquells participants
que tampoc en són titulars i participen fora
del dret preferent.

9.2.3 De conformitat amb la disposició
addicional 5 del Reial decret 2112/1998, de
2 d’octubre, els funcionaris que hagin per-
dut la seva destinació definitiva docent per
passar a prestar serveis a altres llocs de
l’Administració educativa, i hagin mantingut
la situació de servei actiu en el cos, sempre
que hagin cessat del lloc que ocupaven a
l’Administració educativa, podran gaudir, per
una sola vegada i en ocasió de vacant, del
dret preferent per obtenir destinació a la
delegació territorial on tenien la última des-
tinació definitiva, si es tracta de funcionaris
dels cos d’inspectors d’educació i en algun
centre del mateix municipi al que correspon-
gui el centre on tenien l’última destinació
definitiva docent per a la resta de cossos
docents objecte d’aquesta convocatòria.

Els funcionaris que gaudeixin de l’esmen-
tat dret en podran fer ús per al municipi en
el qual tenien l’última destinació definitiva
en el cos de procedència. Per tal que el dret
preferent tingui efectivitat, els funcionaris del
cos d’inspectors d’educació estan obligats

a consignar a la sol·licitud de participació,
en primer lloc, la delegació o delegacions
territorials que corresponguin, i els funcio-
naris de la resta de cossos docents objecte
de convocatòria consignaran totes les pla-
ces corresponents a l’especialitat o les es-
pecialitats a les quals puguin optar dins el
municipi on aspirin exercir l’esmentat dret,
relacionats per ordre de preferència. En cas
que no es relacionin totes les delegacions
territorials o tots els centres del municipi,
l’Administració lliurement els completarà, en
els termes que preveu a l’article 8 d’aques-
ta Resolució.

A continuació es podran incloure altres
peticions corresponents a places a les
quals puguin optar pel fet de reunir els
requisits exigits, si desitgen concursar fora
del dret preferent i així ho indiquen a la
sol·licitud de participació.

La destinació a centre concret, per als qui
exerceixen el dret preferent a localitat, s’ad-
judicarà en concurrència amb la resta de
participants d’acord amb la seva puntuació,
sens perjudici del que es determina als
paràgrafs primer i segon de l’article 9.

9.3 Dret preferent a zona de desplaça-
ment

D’acord amb la disposició addicional 13
del Reial decret 2112/1998, de 2 d’octubre,
els professors afectats per supressió defi-
nitiva del seu lloc de treball o per pèrdua
provisional d’aquest, podran gaudir del dret
preferent a ocupar una vacant a la zona de
desplaçament a què correspongui el centre
on se’ls ha suprimit el lloc de treball. La
destinació a centre concret se’ls adjudicarà
en concurrència amb la resta de partici-
pants, d’acord amb la seva puntuació, sens
perjudici del que es determina als paràgrafs
primer i segon de l’article 9.

A la sol·licitud de participació en el con-
curs de trasllats hauran d’assenyalar igual-
ment que s’acullen al dret preferent a zona
de desplaçament sempre que no s’hagin
acollit al dret preferent a municipi. Per tal
que el dret preferent tingui efectivitat, els
sol·licitants estan obligats a consignar a la
instància de participació, en primer lloc, tots
el municipis que integren la zona on aspirin
exercir l’esmentat dret relacionats per ordre
de preferència. En cas que no es relacionin
tots els municipis, l’administració comple-
tarà lliurement la resta de municipis de la
zona amb l’ordre de preferència amb què
es publiquen a l’annex 2 d’aquesta Resolu-
ció.

Podran incloure també altres peticions
corresponents a places a què puguin optar
en funció de les especialitats de les quals
siguin titulars o en reuneixin les condicions
exigides en els termes que preveuen els
articles 1.4 i 1.5, si desitgen concursar-hi
fora del dret preferent i així ho indiquen a la
sol·licitud de participació.

Article 10. Els mèrits que al·leguin els con-
cursants seran computats d’acord amb els
barems establerts als annexos 4 i 5 d’aques-
ta Resolució, atenent el cos pel qual parti-
cipen.

Per a l’avaluació dels mèrits que al·leguin
els concursants als quals fan referència els
apartats 1.3 i 2.1 del barem de puntuacions
de l’annex 4  d’aquesta Resolució, corres-
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ponent als cossos d’inspectors al servei de
l’Administració educativa i d’inspectors
d’educació, la Direcció General de Recur-
sos Humans, un cop exhaurit el termini de
presentació de sol·licituds, nomenarà una
comissió avaluadora composta pels se-
güents membres:

Un president: el subdirector general de la
Inspecció d’Ensenyament, el qual podrà de-
legar en un inspector amb destinació a la
subdirecció esmentada.

Quatre vocals designats mitjançant sor-
teig públic d’entre els funcionaris de carre-
ra del cos d’inspectors al servei de l’Admi-
nistració educativa i del cos d’inspectors
d’educació, en servei actiu a Catalunya.

Es podrà designar, si s’escau, pel mateix
procediment, una comissió avaluadora su-
plent.

Per a l’avaluació del mèrits que al·leguin
els concursants als quals fan referència els
subapartats 1.4.1, 1.4.2 i l’apartat 2.1 del
barem de puntuacions de l’annex 5 d’aques-
ta Resolució, la Direcció General de Recur-
sos Humans, un cop exhaurit el termini de
presentació de sol·licituds, nomenarà les
comissions avaluadores corresponents,
segons el nombre de participants que al·-
leguin mèrits, compostes pels següents
membres:

a) Pel cos de professors d’ensenyament
secundari:

Un president designat per la Direcció Ge-
neral de Recursos Humans, a proposta de
les delegacions territorials, entre els funci-
onaris del cos d’inspectors d’educació o
entre els funcionaris de carrera del cos de
professors d’ensenyament secundari, en
servei actiu a Catalunya.

Quatre vocals designats mitjançant sor-
teig públic d’entre els funcionaris de carre-
ra del cos de professors d’ensenyament
secundari, en servei actiu i amb destinació
en centres docents de l’àmbit territorial on
hagin d’actuar. En el cas que no sigui pos-
sible la realització del sorteig entre els fun-
cionaris amb destinació a un determinat
àmbit territorial, aquell es realitzarà entre tots
els que, reunint les condicions esmentades,
tinguin la seva destinació a Catalunya.

b) Pel cos de professors tècnics de for-
mació professional:

Un president designat per la Direcció Ge-
neral de Recursos Humans, a proposta de
les delegacions territorials, entre els funci-
onaris del cos d’inspectors d’educació o
entre els funcionaris de carrera del cos de
professors tècnics de formació professional,
en servei actiu a Catalunya.

Quatre vocals designats mitjançant sor-
teig públic d’entre els funcionaris de carre-
ra del cos de professors tècnics de forma-
ció professional, en servei actiu i amb
destinació en centres docents de l’àmbit ter-
ritorial on hagin d’actuar. En el cas que no
sigui possible la realització del sorteig entre
els funcionaris amb destinació a un deter-
minat àmbit territorial, aquell es realitzarà
entre tots els que, reunint les condicions es-
mentades, tinguin la seva destinació a
Catalunya.

c) Pel cos de professors d’escoles ofici-
als d’idiomes:

Un president designat per la Direcció Ge-
neral de Recursos Humans entre els funci-

onaris del cos d’inspectors d’educació o
entre els funcionaris de carrera del cos de
professors d’escoles oficials d’idiomes, en
servei actiu a Catalunya.

Quatre vocals designats mitjançant sor-
teig públic d’entre els funcionaris de carre-
ra del cos de professors d’escoles oficials
d’idiomes, en servei actiu i amb destinació
en centres docents de l’àmbit territorial on
hagin d’actuar. En el cas que no sigui pos-
sible la realització del sorteig entre els fun-
cionaris amb destinació a un determinat
àmbit territorial, aquell es realitzarà entre tots
els que, reunint les condicions esmentades,
tinguin la seva destinació a Catalunya.

El nombre de vocals que s’haurà de no-
menar per cada comissió podrà incremen-
tar-se en raó del volum de participants que
per cada especialitat o grup d’especialitats
al·leguin mèrits que hagin de ser valorats per
les comissions esmentades.

Per a cada comissió avaluadora es de-
signarà, si escau, pel mateix procediment,
una comissió suplent.

L’acte del sorteig dels membres de les co-
missions avaluadores tindrà lloc el dia 28 de
novembre de 2000, a les 11 hores, a la seu
del Departament d’Ensenyament (Via Au-
gusta, 202-226, 08021 Barcelona).

La composició de cadascuna de les co-
missions previstes es farà pública als taulers
d’anuncis de les delegacions territorials del
Departament d’Ensenyament mitjançant re-
solució de la Direcció General de Recursos
Humans.

Les delegacions territorials podran desig-
nar un funcionari d’entre els que exerceixen
les seves funcions a la delegació territorial
perquè presti la seva assistència a les co-
missions avaluadores.

Cada comissió avaluadora designarà com
a secretari el vocal amb menys antiguitat en
el cos, llevat que la comissió decideixi de-
terminar-lo d’una altra manera. Els membres
de la comissió estaran subjectes a les cau-
ses d’abstenció i de recusació que establei-
xen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.

L’assignació de la puntuació que corres-
pon als concursants per la resta d’apartats
i subapartats del barem de mèrits, la duran
a terme les unitats de personal de les dele-
gacions territorials del Departament d’En-
senyament.

Article 11. Una vegada finalitzada l’actua-
ció de les comissions avaluadores i assig-
nades les puntuacions als concursants, es
farà pública als taulers d’anuncis de les de-
legacions territorials la llista dels participants
en aquesta convocatòria, ordenats per or-
dre alfabètic, amb les següents dades:

Forma de participació; situació adminis-
trativa del professor; especialitat o especi-
alitats per a les quals es concursa; puntu-
ació total obtinguda per apartats i per
subapartats segons el que es determina al
barem de mèrits; any d’oposició, torn d’ac-
cés i número d’ordre de les especialitats en
què es participa com a titular i, si s’escau,
les incidències derivades de la participació
en aquest concurs.

Aquesta llista podrà ser consultada així
mateix a través de l’adreça d’internet es-
mentada a l’article 5 d’aquesta Resolució.

Per tal de formular possibles reclamaci-
ons sobre les dades que hi figuren s’obrirà
un termini de cinc dies hàbils a partir de la
data de la seva publicació.

Ateses les reclamacions corresponents i
publicada la resolució d’aprovació de les
vacants provisionals, es procedirà a l’adju-
dicació provisional de les destinacions,
d’acord amb les peticions, els mèrits al·-
legats pels concursants i el que disposa
aquesta Resolució. La resolució provisional
del concurs de trasllats es farà pública a les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament i podrà ser consultada tam-
bé a través de l’adreça d’internet abans es-
mentada.

Sens perjudici del que disposen els arti-
cles 1.3 i 9 d’aquesta convocatòria, en el
cas que es produeixin empats en el total de
les puntuacions, aquests es resoldran de
conformitat amb el que s’estableix a l’apar-
tat 5 de l’Ordre de 2 d’octubre de 2000 (BOE
núm. 238, de 4.10.2000). Si una vegada
aplicats els criteris allà establerts, persisteix
l’empat, s’aplicarà com a darrer criteri el
número d’ordre assignat en el procediment
selectiu pel qual es va ingressar en el cos.

Article 12. Els concursants podran presen-
tar reclamacions contra la resolució provisi-
onal davant la Direcció General de Recur-
sos Humans dins el termini de cinc dies des
de la seva exposició a les delegacions ter-
ritorials del Departament d’Ensenyament.

També podran renunciar a la participació
voluntària en el concurs dins el mateix ter-
mini, d’acord amb les condicions que esta-
bleix l’article 7 d’aquesta convocatòria. Als
efectes d’aquesta renúncia es fa constar
que el fet de no haver obtingut destinació a
la resolució provisional no pressuposa que
no es pugui obtenir destinació a la resolu-
ció definitiva.

Les reclamacions o renúncies es presenta-
ran d’acord amb els procediments que es-
tableix l’article 6.

Article 13. Una vegada resoltes les recla-
macions esmentades al paràgraf anterior i
exclosos els concursants voluntaris que re-
nunciïn a la participació en el concurs de
trasllats, es procedirà a la publicació al Di-
ari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
la resolució definitiva d’aquest concurs de
trasllats.

La resolució definitiva del concurs de tras-
llats es farà pública també a les delegaci-
ons territorials del Departament d’Ensenya-
ment i podrà ser consultada a través de
l’adreça d’internet esmentada a l’article 5
d’aquesta Resolució.

Article 14. La plaça obtinguda en la reso-
lució definitiva del concurs és irrenunciable
i cada participant s’hi haurà d’incorporar, lle-
vat del cas que abans de la presa de pos-
sessió s’obtingui una altra destinació defi-
nitiva mitjançant convocatòria pública. En
aquest cas, l’interessat haurà d’optar per
escrit a incorporar-se a una d’elles.

Tal i com disposa l’article 1 del Reial de-
cret 2112/1998, de 2 d’octubre, els concur-
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sants només podran obtenir una única des-
tinació en un mateix cos, malgrat concorrin
a places de diferents òrgans convocants.

Article 15. Els funcionaris que mitjançant
la convocatòr ia real i tzada a l ’empara
d’aquesta Resolució obtinguin destinació
definitiva a Catalunya procedents d’un altre
àmbit de gestió, percebran les retribucions
d’acord amb les normes retributives corres-
ponents a la Comunitat Autònoma de
Catalunya. Els funcionaris docents que ob-
tinguin destinació a llocs de treball de la Ins-
pecció d’Ensenyament desenvoluparan les
funcions d’inspecció de conformitat amb les
normes d’organització i funcionament esta-
blertes per aquesta Comunitat Autònoma.

Article 16. Els funcionaris excedents que
reingressin al servei actiu com a conseqüèn-
cia del concurs, hauran de presentar a la
delegació territorial corresponent del Depar-
tament d’Ensenyament una declaració jura-
da o promesa de no trobar-se separats de
cap cos o escala de l’Administració de l’Es-
tat, local o autonòmica en virtut d’expedi-
ent disciplinari, i de no estar inhabilitats per
a l’exercici de les funcions públiques.

Article 17. La presa de possessió de les
noves destinacions serà amb data 1 de
setembre de 2001.

Article 18. Es delega la competència de re-
soldre aquesta convocatòria en la directora
general de Recursos Humans.

Disposició final

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la conse-
llera 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 gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 19 d’octubre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Municipi: 080190000 Barcelona.
Centres:

08900036 Delegació Territorial de Barcelona
I (ciutat)
Adreça: av. Paral·lel, 71-73 (CP 08004)

08900037 Delegació Territorial de Barcelona
II (comarques)
Adreça: c. Casp, 15 (CP 08010)

Municipi: 082110000 Sant Feliu de Llo-
bregat.
Centres:

08900100 Delegació Territorial del Baix Llo-
bregat-Anoia
Adreça: c. Laureà Miró, 328-330 (CP 08990)

Municipi: 081870000 Sabadell.
Centres:

08900444 Delegació Territorial del Vallès Oc-
cidental
Adreça: av. Marquès de Comillas, 67-71 (CP
08202)

Municipi: 170790000 Girona.
Centres:

17900007 Delegació Territorial de Girona
Adreça: c. Ultònia, 13 (CP 17002)

Municipi: 251200000 Lleida.
Centres:

25900007 Delegació Territorial de Lleida
Adreça: pg. de Pompeio, 4 (CP 25006)

Municipi: 431480000 Tarragona.
Centres:

43900008 Delegació Territorial de Tarra-
gona
Adreça: c. Sant Francesc, 7 (CP 43003)

ANNEX 2

(*) Centre de nova creació
(**) Centre d’atenció educativa preferent
(A) Centre sense barreres arquitectòniques

(amb rampes i ascensor)
(A1) Centre que només disposa d’ascensor
(A2) Centre que només disposa de rampes

Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat)

Zona de desplaçament: 080195000 Bar-
celona.

Municipi: 080190000 Barcelona.
Centres:

08013172 IES Ausiàs Marc (A)
Adreça: ctra. d’Esplugues, 38-42 (CP
08034)

08035167 IES Barcelona-Congrés (A)
Adreça: c. Baró d’Esponellà, 1-15 (CP
08031)

08013470 IES Barri Besòs (**)
Adreça: c. Pujadas, 397 (CP 08019)

08051227 IES Berenguer de Palou
Adreça: c. Berenguer de Palou, 104-108 (CP
08027)

08013184 IES Bernat Metge
Adreça: c. Menorca, 55 (CP 08020)

08013381 IES Carles Riba
Adreça: pg. Vall d’Hebron, 93 (CP 08035)

08034588 IES Collserola
Adreça: ctra. Alta Roquetes, 70 (CP 08035)

08052839 IES Consell de Cent (A1)
Adreça: c. Carrera, 25 (CP 08004)

08046578 IES Costa i Llobera
Adreça: Camí de la Capella, s/n (CP 08017)

08047698 SES Cristòfol Colom (**)
Adreça: c. Mollerussa, s/n (CP 08030)

08044922 IES Dr. Puigvert (A)
Adreça: pg. de Santa Coloma / Coronel Mo-
nasterio (CP 08030)

08013147 IES Emperador Carles (A)
Adreça: c. Enric Bargés, 9-13 (CP 08014)

08013275 IES Escola del Treball
Adreça: c. Comte d’Urgell, 187 (CP 08036)

08052736 IES Eugeni d’Ors (A)
Adreça: c. Ignasi Agustí, 4 (CP 08042)

08045513 IES Flos i Calcat
Adreça: av. Rio de Janeiro, 92 (CP 08016)

08040849 IES Fort Pius (A)
Adreça: c. Ausiàs Marc, 78 (CP 08013)

08052724 IES Francisco de Goya (A1)
Adreça: c. Garriga i Roca, 21 (CP 08041)

08046591 IES Gal·la Placídia (A1)
Adreça: av. Príncep d’Astúries, 23-27 (CP
08012)

08044065 IES Galileo Galilei (A2)
Adreça: c. Molí, 57 (CP 08016)

08040141 IES Icària (A2)
Adreça: c. Dr. Trueta, 81 (CP 08005)

08013159 IES Infanta Isabel d’Aragó (A1)
Adreça: c. Concili de Trento, 160 (CP 08020)

08013111 IES Jaume Balmes (A)
Adreça: c. Pau Claris, 121 (CP 08009)

08013123 IES Joan Boscà (A)
Adreça: ctra. d’Esplugues, 40 (CP 08034)

08033882 IES Joan Coromines (A2)
Adreça: ctra. de la Bordeta, 39-41 (CP
08014)

08013101 IES Joan d’Àustria (A1)
Adreça: c. Selva de Mar, 211 (CP 08020)

08054228 IES Joan Fuster (A1)
Adreça: pl. Ferran Reyes, 2-3 (CP 08027)

08034576 IES Joan Salvat i Papasseit (A1)
Adreça: pg. Salvat Papasseit, s/n (CP
08003)

08052761 SES Josep Comas i Solà
Adreça: Via Barcino, s/n (CP 08033)

08044958 IES Josep Pla
Adreça: c. Vall d’Ordesa, 24-34 (CP 08031)

08039057 IES L’Alzina (A)
Adreça: ptge. Salvador Riera, s/n (CP
08027)

08034205 IES La Guineueta
Adreça: c. Artesania, 53-55 (CP 08031)

08040138 IES La Sedeta
Adreça: c. Indústria, 67-73 (CP 08025)

08034564 IES Les Corts (A1)
Adreça: Travessera de les Corts, 131-159
(CP 08028)

08052827 IES Lluís Domènech i Montaner
Adreça: Tortosa, s/n (CP 08038)

08046581 IES Lluís Vives
Adreça: c. Canalejas, 107 (CP 08028)

08045525 IES Manuel Carrasco i For-
miguera (A1)
Adreça: c. Santa Fe, 2 (CP 08031)

08013160 IES Maragall
Adreça: c. Provença, 187 (CP 08036)

08014401 IES Mare de Déu de la Mercè (A1)
Adreça: c. Motors, 122-130 (CP 08040)
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08057540 IES Mare de Déu de Montserrat-
Guinardó
Adreça: av. Mare de Déu de Montserrat, 78-
84 (CP 08024)

08013226 IES Menéndez y Pelayo (A1)
Adreça: Via Augusta, 140 (CP 08006)

08044934 IES Meridiana (A)
Adreça: av. Rio de Janeiro, s/n (CP 08016)

08013196 IES Milà i Fontanals (A)
Adreça: pl. Josep M. Folch i Torres, s/n (CP
08001)

08052581 IES Miquel Tarradell (**)
Adreça: c. dels Àngels, 1 bis (CP 08001)

08013093 IES Montjuïc (A1)
Adreça: c. Cisell, 19 (CP 08038)

08013202 IES Montserrat (A1)
Adreça: c. Copèrnic, 84 (CP 08006)

08013214 IES Narcís Monturiol
Adreça: c. Harmonia, s/n (CP 08035)

08035209 IES Pablo R. Picasso (**)
Adreça: c. Sant Feliu de Codines, s/n (CP
08033)

08043462 IES Parc de l’Escorxador (A)
Adreça: c. Diputació, 15 (CP 08015)

08013391 IES Patronat Ribas
Adreça: pg. Vall d’Hebron, 95 (CP 08035)

08052608 IES Pau Claris
Adreça: pg. Lluís Companys, 18 (CP 08003)

08052712 IES Pere Bosch i Gimpera
Adreça: c. Torrent del Remei, s/n (CP 08023)

08034138 IES Poblenou (A1)
Adreça: pl. Doctor Josep Trueta, 206 (CP
08005)

08033894 IES Príncep de Girona (A1)
Adreça: Travessera de Gràcia, 357 (CP
08025)

08046608 IES Príncep de Viana (A)
Adreça: c. Dublin, 5-15 (CP 08027)

08013469 IES Rambla Prim (**)(A)
Adreça: c. Cristòbal de Moura, 223 (CP
08019)

08052748 IES Roger de Flor
Adreça: c. Pedrosa, 2 (CP 08033)

08052797 IES Salvador Espriu (A)
Adreça: pl. de les Glòries Catalanes, 20 (CP
08018)

08044053 IES Salvador Seguí (A)
Adreça: c. Santander, 7-9 (CP 08020)

08013366 IES Sant Andreu (A)
Adreça: c. Badosa, 10-14 (CP 08016)

08013135 IES Sant Josep de Calassanç (A)
Adreça: c. Sant Quintí, 32-50 (CP 08026)

08052803 IES Sant Martí de Provençals (A1)
Adreça: c. Pont del Treball, 15 (CP 08020)

08047421 IES Secretari Coloma
Adreça: c. Sardenya, 343 (CP 08025)

08031812 IES Valldemossa (A)
Adreça: av. Rio de Janeiro, s/n (CP 08016)

08013238 IES Verdaguer
Adreça: Parc de la Ciutadella, s/n (CP
08003)

08045483 IES Vila de Gràcia (A1)
Adreça: c. Riera de Sant Miquel, 58-62 (CP
08006)

08047431 IES XXV Olimpíada (A1)
Adreça: c. Dàlia, s/n (CP 08004)

Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques)

L’IES Lluís Rutllant de Gelida apareix relacio-
nat a la Delegació Territorial del Baix Llo-
bregat atès que pertany a una zona de des-
plaçament d’aquell àmbit territorial.

Zona de desplaçament: 080155000 Ba-
dalona.

Municipi: 080150000 Badalona.
Centres:

08045008 IES Badalona IX
Adreça: c. Alfons XII, 691-709 (CP 08913)

08042019 IES Badalona VII (A1)
Adreça: c. Ausiàs Marc, s/n (CP 08915)

08044995 IES Barres i Ones (A)
Adreça: ctra. Antiga de València, 95 (CP
08913)

08057746 SES de Badalona
Adreça: av. Marquès de Sant Mori, 252 (CP
08914)

08045604 IES Enric Borràs (A)
Adreça: ptge. Encants, s/n (CP 08914)

08001443 IES Eugeni d’Ors
Adreça: av. Maresme, 33 (CP 08912)

08001431 IES Isaac Albéniz (A)
Adreça: Parc Serentill, s/n (CP 08915)

08052888 IES Júlia Minguell (A)
Adreça: c. Niça, 4 (CP 08913)

08040527 IES La Llauna
Adreça: c. Sagunto, 5 (edifici la Llauna) (CP
08915)

08001421 IES La Pineda
Adreça: Torrent la Batllòria, s/n (CP 08915)

08033869 IES Pau Casals
Adreça: av. Lloreda, 16-32 (CP 08914)

08045471 IES Pompeu Fabra
Adreça: Molí de la Torre, s/n (CP 08915)

08046751 IES Ventura Gassol
Adreça: av. Mónaco, 36-50 (CP 08914)

Municipi: 081940000 Sant Adrià de Besòs.
Centres:

08042101 IES de Sant Adrià de Besòs
Adreça: c. Carme, 126 (CP 08930)

08040151 IES La Mina (**)
Adreça: c. Ponent, s/n (CP 08930)

Municipi: 082450000 Santa Coloma de Gra-
menet.
Centres:

08059329 IES Can Peixauet (*)
Adreça: c. Jacint Verdaguer/av. Sta Colo-
ma de Gr. (CP 08924)

08037176 IES La Bastida
Adreça: c. Santa Eulàlia, s/n (CP 08921)

08034643 IES Les Vinyes
Adreça: c. Amèrica, 53 (CP 08924)

08053078 IES Numància
Adreça: c. Prat de la Riba, 118 (CP 08921)

08028047 IES Puig i Castellar
Adreça: c. Anselm Rius, s/n (CP 08924)

08056985 IES Ramon Berenguer IV
Adreça: c. Ramon Berenguer, 157 (CP
08924)

08034001 IES Terra Roja
Adreça: Circumval·lació, 45-57 (CP 08923)

08035325 IES Torrent de les Bruixes
Adreça: c. Santa Eulàlia, s/n (CP 08924)

Zona de desplaçament: 080165000 Bagà.

Municipi: 080160000 Bagà.
Centres:

08052891 IES L’Alt Berguedà
Adreça: pg. Gibellàs, 1 (CP 08695)

Zona de desplaçament: 080225000 Berga

Municipi: 080220000 Berga.
Centres:

08014693 IES Guillem de Berguedà (A)
Adreça: Prolongació Pere II, s/n (CP 08600)

Zona de desplaçament: 080465000 Car-
dedeu

Municipi: 080460000 Cardedeu.
Centres:

08036391 IES Arquitecte Manuel Raspall (A)
Adreça: av. Mare de Déu de Montserrat, s/n
(CP 08440)

08054401 IES Cardedeu II (*)
Adreça: c. Penyafort, s/n (CP 08440)

Municipi: 081060000 Llinars del Vallès.
Centres:

08044594 IES Giola
Adreça: av. Pau Casals, s/n (CP 08450)

Zona de desplaçament: 080475000 Car-
dona.

Municipi: 080470000 Cardona.
Centres:

08042330 IES Sant Ramon
Adreça: c. Viladomat, 2 (CP 08261)

Zona de desplaçament: 080675000 Cente-
lles

Municipi: 080670000 Centelles.
Centres:

08044569 IES Pere Barnils (A1)
Adreça: av. Pere Barnils, s/n (CP 08540)

Municipi: 081380000 Moià.
Centres:

08044600 IES Moianès
Adreça: c. de l’Institut, 2 (CP 08180)

Zona de desplaçament: 080865000 les
Franqueses del Vallès.

Municipi: 080050000 l’Ametlla del Vallès.
Centres:

08054241 IES de l’Ametlla del Vallès
Adreça: Antic Camí de Bigues, s/n (CP
08480)

Municipi: 080860000 les Franqueses del
Vallès.
Centres:

08052906 IES Lauro
Adreça: c. Ronda Nord, s/n (CP 08520)

Municipi: 080880000 la Garriga.
Centres:
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08035222 IES Manuel Blancafort
Adreça: av. 11 de Setembre, s/n (CP 08530)

08035234 IES Vil·la Romana (A)
Adreça: c. Santa Maria del Camí, s/n (CP
08530)

Zona de desplaçament: 080925000 Giro-
nella.

Municipi: 080920000 Gironella.
Centres:

08044971 IES de Gironella (A)
Adreça: Pont de les Eres, 4 (CP 08680)

Municipi: 081750000 Puig-reig.
Centres:

08052207 IES de Puig-reig
Adreça: c. del Tren, s/n (CP 08692)

Zona de desplaçament: 080965000 Gra-
nollers

Municipi: 080330000 Caldes de Montbui.
Centres:

08043486 IES Manolo Hugué (A1)
Adreça: c. Josep Germà, 2 (CP 08140)

Municipi: 080410000 Canovelles.
Centres:

08046864 IES Bellulla (A)
Adreça: pl. de l’Ajuntament, s/n (CP 08420)

Municipi: 080960000 Granollers.
Centres:

08017931 IES Antoni Cumella
Adreça: c. Roger de Flor, s/n (CP 08400)

08043644 IES Carles Vallbona
Adreça: Camp de les Moreres, s/n (CP
08400)

08045628 IES Celestí Bellera (A)
Adreça: c. Esteve Terrades, s/n (CP 08400)

Municipi: 081070000 Lliçà d’Amunt.
Centres:

08052955 IES de Lliçà (**)
Adreça: c. Indústria, 5 (CP 08186)

Municipi: 081810000 la Roca del Vallès.
Centres:

08053030 IES de la Roca del Vallès
Adreça: pl. Sant Jordi, s/n (CP 08430)

Zona de desplaçament: 081015000 l’Hos-
pitalet de Llobregat.

Municipi: 081010000 l’Hospitalet de Llo-
bregat.
Centres:

08035258 IES Apel·les Mestres
Adreça: c. Mireia, 5 (barri de Sant Feliu) (CP
08906)

08019411 IES Bellvitge
Adreça: av. Amèrica, 99 (CP 08907)

08052918 IES Bisbe Berenguer
Adreça: c. Aprestadora, 49 (CP 08902)

08056109 IES Can Vilumara
Adreça: av. de Josep Tarradellas i Joan, 153
(CP 08901)

08051264 IES Eduard Fontserè
Adreça: c. Mimoses, 26 (CP 08905)

08052921 IES Eugeni d’Ors
Adreça: c. Vallparda, 32-42 (CP 08904)

08045070 IES Joan Miró
Adreça: av. Europa, 153 (CP 08907)

08019371 IES Llobregat
Adreça: c. Enric Prat de la Riba, 11-17 (CP
08901)

08039069 IES Margarida Xirgu
Adreça: Trav. de Collblanch, 56 (CP 08904)

08033912 IES Mercè Rodoreda
Adreça: c. Cobalt, 139 (CP 08907)

08019319 IES Pedraforca
Adreça: c. Enginyer Moncunill, 2 (CP 08905)

08054897 SES Pla de Llobregat (**)
Adreça: av. Vilanova (polígon Gornal) (CP
08907)

08019401 IES Provençana
Adreça: c. de Sant Pius X, 8 (CP 08902)

08055944 IES Rubió i Ors
Adreça: c. Molí, 24 (CP 08906)

08019307 IES Santa Eulàlia
Adreça: pl. Pius XII, s/n (CP 08902)

08019320 IES Torras i Bages
Adreça: av. Can Serra, 101 (CP 08906)

Zona de desplaçament: 081135000 Man-
resa.

Municipi: 080100000 Artés.
Centres:

08046876 IES Miquel Bosch i Jover
Adreça: pg. Diagonal, s/n (CP 08271)

Municipi: 081130000 Manresa.
Centres:

08046761 IES Guillem Catà
Adreça: Barriada Cots, s/n (CP 08240)

08020462 IES Lacetània
Adreça: av. Bases de Manresa, 51-59 (CP
08240)

08020474 IES Lluís de Peguera (A1)
Adreça: pl. Espanya, 2 (CP 08240)

08033924 IES Pius Font i Quer
Adreça: c. Amadeu Vives, s/n (CP 08240)

Municipi: 081400000 Navarcles.
Centres:

08059524 SES de Navarcles (*)
Adreça: c. Sardana, 30 (CP 08270)
Centres:

08047376 IES Llobregat (A)
Adreça: c. Estació, 11-21 (CP 08650)

Municipi: 082130000 Sant Fruitós de Bages
Centres:

08053054 IES Gerbert d’Aurillac
Adreça: av. de l’Institut, s/n (CP 08272)

Municipi: 082180000 Sant Joan de Vila-
torrada.
Centres:

08035313 IES Quercus (A)
Adreça: av. Montserrat, 95 (CP 08250)

Municipi: 082620000 Sant Vicenç de Cas-
tellet.
Centres:

08046840 IES Castellet (A)
Adreça: c. Bisbe Perelló, s/n (CP 08295)

Municipi: 081920000 Santpedor.
Centres:

08053111 IES d’Auro (A2)
Adreça: c. del Convent, s/n (CP 08251)

Municipi: 082740000 Súria.
Centres:

08042044 IES Mig-Món
Adreça: c. Ramon y Cajal, 9-11 (CP 08260)

Zona de desplaçament: 081215000 Mataró

Municipi: 080090000 Argentona.
Centres:

08052876 IES d’Argentona (A)
Adreça: av. dels Països Catalans, s/n (CP
08310)

Municipi: 081210000 Mataró.
Centres:

08021260 IES Alexandre Satorras
Adreça: av. Velòdrom, s/n (CP 08304)

08021302 IES Damià Campeny
Adreça: pl. dels Bous, s/n (CP 08304)

08052979 IES Josep Puig i Cadafalch
Adreça: c. Sant Josep de Calassanç, s/n
(CP 08303)

08046797 IES Pla d’en Boet
Adreça: c. Ciutat Freta, 26 (CP 08302)

08046748 IES Thos i Codina
Adreça: rda. de Frederic Mistral, 7-27 (CP
08304)

Municipi: 081970000 Sant Andreu de Lla-
vaneres.
Centres:

08046852 IES de Llavaneres
Adreça: c. Joaquim Matas, s/n (CP 08392)

Municipi: 082140000 Vilassar de Dalt.
Centres:

08040564 IES Jaume Almera
Adreça: c. Rafart, 5 (CP 08339)

Municipi: 082190000 Vilassar de Mar.
Centres:

08057254 IES Vilassar de Mar
Adreça: av. Arquitecte Eduard Farrés, s/n
(CP 08340)

08046803 IES Vilatzara (A)
Adreça: av. Arquitecte Eduard Farrés, 101
(CP 08340)

Zona de desplaçament: 081245000 Mollet
del Vallès.

Municipi: 081050000 la Llagosta.
Centres:

08043656 IES Marina (A)
Adreça: c. Estació, s/n (CP 08120)

Municipi: 081240000 Mollet del Vallès.
Centres:

08021594 IES de Mollet del Vallès
Adreça: av. Burgos, 96 (CP 08100)

08054034 IES Gallecs (A)
Adreça: pg. Cesc Bas, 3 (CP 08100)

08021600 IES Vicenç Plantada
Adreça: c. Palau de Plegamans, 8 (CP
08100)
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Municipi: 081350000 Montmeló.
Centres:

08052980 IES Montmeló
Adreça: Avinguda Mil·lenari, 19 (CP 08160)

Municipi: 081360000 Montornès del Vallès.
Centres:

08042093 IES Vinyes Velles
Adreça: av. de Barcelona, 2 (CP 08170)

Municipi: 081590000 Parets del Vallès.
Centres:

08044612 IES de Parets del Vallès (A)
Adreça: av. Espanya, 116 (CP 08150)

Municipi: 082090000 Sant Fost de Camp-
sentelles.
Centres:

08047479 IES de Sant Fost-Martorelles
Adreça: c. del Priorat, 2 (CP 08100)

Zona de desplaçament: 081635000 Pineda
de Mar

Municipi: 080060000 Arenys de Mar.
Centres:

08035155 IES Els Tres Turons
Adreça: Rial Fons de les Creus, s/n (CP 08350)

Municipi: 080070000 Arenys de Munt.
Centres:

08034187 IES Domènec Perramon (A)
Adreça: Paratge Torrent d’en Terra, s/n (CP
08358)

Municipi: 080350000 Calella.
Centres:

08015171 IES Bisbe Sivilla
Adreça: c. Valldebanador, 35 (CP 08370)

Municipi: 080400000 Canet de Mar.
Centres:

08045641 IES Lluís Domènech i Montaner
Adreça: Riera Gavarra, s/n (CP 08360)

Municipi: 081100000 Malgrat de Mar.
Centres:

08045665 IES Ramon Turró i Darder (A)
Adreça: av. Tarragona, 4-12 (CP 08380)

Municipi: 081630000 Pineda de Mar.
Centres:

08052992 IES Euclides (A1)
Adreça: c. Santiago Rusiñol, 93-99 (CP 08397)

08047832 IES Joan Coromines (A)
Adreça: c. Extremadura, 27 (CP 08397)

Municipi: 082840000 Tordera.
Centres:

08044983 IES Lluís Companys (A)
Adreça: c. Joan Maragall, s/n (CP 08399)

Zona de desplaçament: 081715000 Prats
de Lluçanès

Municipi: 081710000 Prats de Lluçanès.
Centres:

08053005 IES Castell del Quer
Adreça: c. Mateu Garreta, s/n (CP 08513)

Zona de desplaçament: 081725000 Premià
de Mar

Municipi: 080030000 Alella.
Centres:

08046785 IES d’Alella (A)
Adreça: pg. Maria Auxil iadora, s/n (CP
08328)

Municipi: 081180000 el Masnou.
Centres:

08020826 IES Maremar (A)
Adreça: av. Cusí Fortunet, 52 (CP 08320)

08020838 IES Mediterrània
Adreça: c. Rosa Sensat, s/n (CP 08320)

Municipi: 081260000 Montgat.
Centres:

08045677 IES Thalassa (A)
Adreça: av. de la Unió , s/n (CP 08390)

Municipi: 081720000 Premià de Mar.
Centres:

08031848 IES Cristòfol Ferrer (A2)
Adreça: c. Rafael de Casanovas, s/n (CP
08330)

08043711 IES Serra Marina (A)
Adreça: c. Rafael de Casanovas (A. correus
113) (CP 08330)

08053017 IES Valerià Pujol i Bosch
Adreça: c. de la Plaça, 87 (CP 08330)

Zona de desplaçament: 082025000 Sant
Celoni.

Municipi: 082020000 Sant Celoni.
Centres:

08034606 IES Baix Montseny
Adreça: ctra. de Campins, s/n (CP 08470)

Municipi: 082590000 Santa Maria de Palau-
tordera.
Centres:

08053108 IES Reguissol
Adreça: pg. Reguissol/pg. dels Esports, s/
n (CP 08460)

Zona de desplaçament: 082315000 Sant
Pere de Ribes

Municipi: 082310000 Sant Pere de Ribes.
Centres:

08047467 IES Alexandre Galí (A)
Adreça: c. Miquel Servet, s/n (CP 08812)

08042056 IES Can Puig
Adreça: c. Major, s/n (CP 08810)

Municipi: 082700000 Sitges.
Centres:

08043981 IES Joan Ramon Benaprès
Adreça: Camí de la Fita, s/n (CP 08870)

Zona de desplaçament: 082985000 Vic

Municipi: 081120000 Manlleu.
Centres:

08040552 IES Antoni Pous i Argila (A)
Adreça: av. Roma, 260 (CP 08560)

Municipi: 081830000 Roda de Ter.
Centres:

08053042 IES Miquel Martí i Pol
Adreça: av. Miquel Martí i Pol, 1-3 (CP
08510)

Munic ip i :  082370000 Sant Quirze de
Besora.
Centres:

08058428 SES Sant Quirze de Besora
Adreça: c. Mestre Quer, 11 (CP 08580)

Municipi: 082780000 Taradell.
Centres:

08053121 IES de Taradell (A1)
Adreça: c. Església, 26 (CP 08552)

Municipi: 082830000 Tona.
Centres:

08054277 SES de Tona
Adreça: c. Andreu Molera, 5 (CP 08551)

Municipi: 082850000 Torelló.
Centres:

08058404 IES Cirviànum de Torelló
Adreça: c. Ausiàs Marc-Molina A. correus
69 (CP 08570)

Municipi: 082980000 Vic.
Centres:

08031022 IES de Vic
Adreça: av. Sant Bernat Calbó, 8 (CP 08500)

08031034 IES Jaume Callís (A)
Adreça: av. Olímpia, 2 (CP 08500)

Zona de desplaçament: 083055000 Vila-
franca del Penedès

Municipi: 082510000 Santa Margarida i els
Monjos.
Centres:

08053091 IES El Foix (A)
Adreça: av. Mas Catarro. s/n (CP 08730)

Municipi: 083050000 Vilafranca del Pene-
dès.
Centres:

08035362 IES Alt Penedès
Adreça: av. de Tarragona, s/n (CP 08720)

08031459 IES Eugeni d’Ors
Adreça: av. Tarragona, s/n (CP 08720)

08046736 IES Milà i Fontanals (A1)
Adreça: c. Torrelles de Foix, s/n (CP 08720)

Zona de desplaçament: 083075000 Vila-
nova i la Geltrú.

Municipi: 083070000 Vilanova i la Geltrú.
Centres:

08045653 IES Dolors Mallafrè i Ros
Adreça: c. Mare Isabel Ventosa, s/n (CP
08800)

08031681 IES Francesc Xavier Lluch i Ra-
fecas (A)
Adreça: c. Doctor Zamenhof, 30 (CP 08800)

08043693 IES Joaquim Mir (A)
Adreça: ctra. Vilafranca, C-244 (CP 08800)

08031711 IES Manuel de Cabanyes
Adreça: av. Francesc Macià, 110-114 (CP
08800)

Delegació Territorial
del Baix Llobregat-Anoia

Zona de desplaçament: 080735000 Cor-
nellà de Llobregat.

Municipi: 080730000 Cornellà de Llobregat.
Centres:

08016781 IES Esteve Terradas i Illa
Adreça: c. Bonavista, s/n (CP 08940)

08016793 IES Francesc Macià (A)
Adreça: c. Joan Maragall, s/n (CP 08940)
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08046633 IES Jacint Verdaguer
Adreça: av. Salvador Allende, s/n (CP 08940)

08033900 IES Joan Miró
Adreça: av. Mare de Déu de Montserrat, 339
(CP 08940)

08053273 IES Maria Aurèlia Capmany (A)
Adreça: c. Garrofer, s/n (CP 08940)

08035143 IES Miquel Martí i Pol
Adreça: av. Mare de Déu de Montserrat, 339
(CP 08940)

Municipi: 080770000 Esplugues de Llo-
bregat.
Centres:

08017153 IES Joanot Martorell
Adreça: c. Sant Mateu, 21 (CP 08950)

08046657 SES Joaquim Blume (A)
Adreça: c. Sant Mateu, s/n (CP 08950)

08041374 IES La Mallola (A)
Adreça: c. Andreu Amat, s/n (CP 08950)

08017131 IES Severo Ochoa
Adreça: c. Severo Ochoa, 1-13 (CP 08950)

Municipi: 081690000 el Prat de Llobregat.
Centres:

08023131 IES Baldiri Guilera (A)
Adreça: c. Mestre Vigo Garreta, 1 (CP
08820)

08053303 IES Doctor Trueta (**)(A)
Adreça: av. Onze de Setembre, s/n (CP
08820)

08054198 IES Estany de la Ricarda
Adreça: c. Salvador Espriu, 1-3 (CP 08820)

08031836 IES Illa dels Banyols
Adreça: Lo Gaiter del Llobregat, 121-123
(CP 08820)

08047492 IES Ribera Baixa (A)
Adreça: c. de l’Aneto, 2-4 (CP 08820)

08043589 IES Salvador Dalí (A)
Adreça: c. Pare Andreu de Palma, s/n (CP
08820)

Municipi: 082000000 Sant Boi de Llobregat.
Centres:
08025605 IES Camps Blancs (A)
Adreça: av. Aragó, 40 (CP 08830)

08047509 IES Ítaca (A)
Adreça: c. Bonaventura Calopa, s/n (CP
08830)

08025654 IES Joaquim Rubió i Ors
Adreça: c. Pau Claris, 4 (CP 08830)

08043681 IES Marianao (A)
Adreça: pg. de les Mimoses, s/n (CP 08830)

08033961 IES Rafael Casanova
Adreça: c. Frederic Mompou, 61 (CP 08830)

Municipi: 082110000 Sant Feliu de Llo-
bregat.
Centres:

08041519 IES Martí Dot (A)
Adreça: c. Josep Teixidó, 2-12 (CP 08980)

08026397 IES Olorda (A)
Adreça: c. Carles Buigas, s/n (CP 08980)

Municipi: 082170000 Sant Joan Despí.
Centres:

08026683 IES Francesc Ferrer i Guàrdia
Adreça: av. de la Generalitat, 30 (CP 08970)

08033973 IES Jaume Salvador i Pedrol
Adreça: c. Sant Martí de l’Erm, s/n (CP 08970)

Municipi: 082210000 Sant Just Desvern.
Centres:

08033985 IES de Sant Just Desvern
Adreça: pg. de la Muntanya, s/n (CP 08960)

Zona de desplaçament: 081025000 Iguala-
da.

Municipi: 080310000 Calaf.
Centres:

08043395 IES Alexandre de Riquer (A)
Adreça: c. Joan Baptista de la Salle, 6 i 8 (CP
08280)

Municipi: 080440000 Capellades.
Centres:

08046645 IES Molí de la Vila (A)
Adreça: c. Dr. Fleming, 24 (CP 08786)

Municipi: 081020000 Igualada.
Centres:

08047364 IES Joan Mercader (A2)
Adreça: c. Sant Vicenç, 27 (CP 08700)

08019654 IES Milà i Fontanals
Adreça: av. Emili Vallès, 15 (CP 08700)

08019630 IES Pere Vives i Vich
Adreça: av. Emili Vallès, 1 (CP 08700)

Municipi: 082500000 Santa Margarida de
Montbui.
Centres:

08053352 IES de Santa Margarida de Mont-
bui (**)(A2)
Adreça: c. de la Mercè, 9 (CP 08710)

Municipi: 083020000 Vilanova del Camí.
Centres:

08044168 IES Pla de les Moreres (A)
Adreça: c. Cristòfor Colom, s/n (CP 08788)

Zona de desplaçament: 081145000 Mar-
torell.

Municipi: 080010000 Abrera.
Centres:

08045689 IES Voltrera (A)
Adreça: pg. de l’Estació, 18 (CP 08630)

Municipi: 080760000 Esparreguera.
Centres:

08040540 IES El Cairat (A1)
Adreça: c. Gorgonçana, 1 (CP 08292)

08053285 IES El Castell (A1)
Adreça: av. de Barcelona, s/n (CP 08292)

Municipi: 080910000 Gelida.
Centres:

08035246 IES Lluís Rutllant
Adreça: c. Sant Lluís, 17 (CP 08790)

Municipi: 081140000 Martorell.
Centres:

08037152 IES Joan Oró (A)
Adreça: c. Feliu Duran i Canyameres, 7 (CP
08760)

08020620 IES Pompeu Fabra (A)
Adreça: c. Fèlix Duran i Canyameres, 3 (CP
08760)

Municipi: 081470000 Olesa de Montserrat.
Centres:

08043978 IES Daniel Blanxart i Pedrals (A)
Adreça: c. Vall d’Aran, s/n (CP 08640)

Municipi: 081610000 Piera.
Centres:

08047820 IES Guinovarda
Adreça: c. Pompeu Fabra, 17 (CP 08784)

Municipi: 081960000 Sant Andreu de la Bar-
ca.
Centres:

08043671 IES El Palau (A)
Adreça: c. Empordà, s/n (CP 08740)

08053315 IES Montserrat Roig
Adreça: Carretera N-II (CP 08740)

Zona de desplaçament: 082635000 Sant
Vicenç dels Horts

Municipi: 080720000 Corbera de Llobregat.
Centres:

08045859 IES de Corbera de Llobregat (A2)
Adreça: av. Cases Pairals, s/n (CP 08757)

Municipi: 081230000 Molins de Rei.
Centres:

08034217 IES Bernat el Ferrer
Adreça: c. Ntra. Sra. de Lourdes, s/n (CP
08750)

08021430 IES Lluís de Requesens (A)
Adreça: av. de Vallvidrera, s/n (CP 08750)

Municipi: 081570000 Pallejà.
Centres:

08053297 IES de Pallejà
Adreça: c. Velázquez, 12 (CP 08780)

Municipi: 082630000 Sant Vicenç dels
Horts.
Centres:

08034011 IES Frederic Mompou (A)
Adreça: av. Mas Picó, 65-69 (CP 08620)

08053340 IES Gabriela Mistral (A)
Adreça: c. Osca, 95-105 (CP 08620)

Municipi: 082950000 Vallirana.
Centres:

08044570 IES Vall d’Arús (A)
Adreça: c. Mestre Esqué i Artó, s/n (CP 08759)

Zona de desplaçament: 083015000 Vila-
decans

Municipi: 080560000 Castelldefels.
Centres:

08045537 IES Josep Lluís Sert (A)
Adreça: Camí Reial de València, s/n (CP
08860)

08040539 IES Les Marines
Adreça: Camí Reial de València, s/n (CP
08860)

08047480 IES Mediterrània (A)
Adreça: ctra. de la Sentiu, s/n (CP 08860)

Municipi: 080890000 Gavà.
Centres:

08017530 IES de Bruguers (A)
Adreça: c. Jaume I, 4 (CP 08850)

08041866 IES El Calamot (A)
Adreça: av. Joan Carles I, 300 (CP 08850)

Municipi: 083010000 Viladecans.
Centres:
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08034621 IES de Sales
Adreça: c. Antonio Machado, s/n (CP 08840)

08053364 IES Josep Mestres i Busquets (A)
Adreça: c. Ferran i Clua, s/n (CP 08840)

08045860 IES Miramar (A)
Adreça: av. Miramar, s/n (CP 08840)

08031228 IES Torre Roja (A)
Adreça: Parc Torre Roja, s/n (CP 08840)

Delegació Territorial de Vallès Occidental

Zona de desplaçament: 082665000 Cer-
danyola del Vallès.

Municipi: 082660000 Cerdanyola del Vallès.
Centres:

08045549 IES Banús
Adreça: Sant Casimir, 16 (CP 08290)

08031757 IES Forat del Vent
Adreça: Pizarro, 35 (CP 08290)

08053157 IES Gorgs (A)
Adreça: c. de l’Àliga, 15 (CP 08290)

08044715 IES Jaume Mimó
Adreça: c. Serragalliners, s/n (CP 08290)

08043504 IES Pere Calders
Adreça: Campus UAB (CP 08193)

Municipi: 081250000 Montcada i Reixac.
Centres:

08054174 IES Montcada III
Adreça: c. Larramendi, s/n (CP 08110)

08021788 IES Montserrat Miró i Vila
Adreça: c. Carrerada, s/n (CP 08110)

08044533 IES 25 de Setembre (A)
Adreça: c. del Progrés, 3 (CP 08110)

Municipi: 081800000 Ripollet.
Centres:

08054186 IES Can Mas (A1)
Adreça: c. Pau Casals, s/n (CP 08291)

08037206 IES Lluís Companys (A1)
Adreça: ctra. de l’Estació, s/n (CP 08291)

08035295 IES Palau Ausit (A2)
Adreça: ctra. de Santiga, s/n (CP 08291)

Municipi: 082600000 Santa Perpètua de
Mogoda.
Centres:

08045021 IES Estela Ibèrica (A1)
Adreça: c. Passatge de Mas Granollacs, s/n
(CP 08130)

08053236 IES Rovira-Forns
Adreça: c. Pau Picasso, 4 (CP 08130)

Zona de desplaçament: 081845000 Rubí.

Municipi: 080540000 Castellbisbal.
Centres:

08053145 IES de Castellbisbal (A)
Adreça: plaça Lluís Companys, 7 (CP 08755)

Municipi: 081840000 Rubí.
Centres:

08035301 IES Duc de Montblanc (A)
Adreça: av. de les Flors, s/n (Can Fatjó) (CP
08191)

08043668 IES El Bullidor (A)
Adreça: c. Terrassa, 61 (CP 08191)

08036330 IES J.V. Foix
Adreça: Can Sempere, s/n (CP 08191)

08053182 IES La Serreta (A1)
Adreça: c. Lepant, 1 (CP 08191)

Municipi: 082050000 Sant Cugat del Vallès.
Centres:

08046670 IES Angeleta Ferrer i Sensat (A1)
Adreça: c. Granollers, 43 (CP 08190)

08031873 IES Arnau Cadell (A1)
Adreça: av. Villadelprat, s/n (CP 08190)

08046694 SES Centre d’Alt Rendiment Es-
portiu
Adreça: c. de l’Alcalde Barnils, s/n (CP
08190)

08031861 IES Leonardo da Vinci
Adreça: ctra. de Sant Cugat a Rubí, s/n (CP
08190)

08054873 IES Sant Cugat (*)
Adreça: av. Ragull, s/n (CP 08190)

Zona de desplaçament: 081875000 Sa-
badell.

Municipi: 089040000 Badia del Vallès.
Centres:

08042342 IES de Badia del Vallès
Adreça: c. Mallorca, s/n (CP 08214)

08034035 IES de Ciutat Badia
Adreça: c. Oporto, s/n (CP 08214)

Municipi: 082520000 Barberà del Vallès.
Centres:

08045562 IES Can Planas
Adreça: c. Folch i Torres, 1 (CP 08210)

08035349 IES La Romànica (A)
Adreça: rda. de Santa Maria, 310 (CP
08210)

Municipi: 080510000 Castellar del Vallès.
Centres:

08046682 IES de Castellar (A)
Adreça: Ronda Ponent, s/n (cant. Girbau
Humet) (CP 08211)

Municipi: 081560000 Palau-solità i Plega-
mans.
Centres:

08045306 IES Ramon Casas i Carbó (A)
Adreça: c. Lluís Companys, 2 (CP 08184)

Municipi: 081670000 Polinyà.
Centres:

08053170 IES Polinyà
Adreça: pg. Sanllehy, s/n (CP 08213)

Municipi: 081870000 Sabadell.
Centres:

08039203 IES Agustí Serra i Fontanet (A)
Adreça: c. Vallmanyà, 13-15 (CP 08207)

08024765 IES Arraona
Adreça: c. Príncep de Viana, s/n (CP 08206)

08024893 IES Castellarnau
Adreça: Carretera N-150, km 15 (CP 08206)

08044624 IES de Sabadell
Adreça: c. Juvenal, 1 (CP 08206)

08024741 IES Escola Industrial
Adreça: c. Calderón, 56 (CP 08201)

08024881 IES Ferran Casablancas
Adreça: c. Mare de les Aigües, 2 (CP 08206)

08034591 IES Joan Oliver
Adreça: c. Armand Obiols, 2-30 (CP 08207)

08053212 IES Jonqueres (**)
Adreça: c. Magnòlies, 151 (CP 08207)

08053224 IES Les Termes (A1)
Adreça: c. Illa Bella, 20 (CP 08204)

08053200 IES Miquel Crusafont i Pairó (**)
Adreça: c. Fuerteventura, 51-71 (CP 08205)

08024871 IES Pau Vila
Adreça: c. Viladomat, 118 (CP 08205)

08046669 IES Ribot i Serra (A)
Adreça: c. Conxa Espina, 33 (CP 08204)

08042020 IES Vallès
Adreça: c. Valentí Almirall, s/n (CP 08206)

Municipi: 082380000 Sant Quirze del Vallès.
Centres:

08047583 IES Sant Quirze del Vallès (A)
Adreça: c. Bages, 21 (CP 08192)

Municipi: 082670000 Sentmenat.
Centres:

08053248 IES de Sentmenat
Adreça: c. Joanot Martorell, s/n (CP 08181)

Zona de desplaçament: 082795000 Terras-
sa.

Municipi: 081200000 Matadepera.
Centres:

08053169 IES Matadepera
Adreça: c. Can Pous, 10 (CP 08230)

Municipi: 082790000 Terrassa.
Centres:

08031770 IES Can Jofresa
Adreça: av. Can Jofresa, 9 (CP 08223)

08053251 IES Cavall Bernat
Adreça: c. la Castellassa, s/n (CP 08227)

08030339 IES de Terrassa (A)
Adreça: rbla. d’Egara, 331 (CP 08224)

08024777 IES Egara (A1)
Adreça: c. América, 55 (Can Parellada) (CP
08228)

08030340 IES Investigador Blanxart
Adreça: c. Granada, 3 (CP 08226)

08046724 IES Montserrat Roig (A)
Adreça: c. Cervantes, 46 (CP 08221)

08034059 IES Nicolau Copèrnic (A)
Adreça: Can Boada, s/n (CP 08225)

08043516 IES Santa Eulàlia
Adreça: av. Santa Eulàlia, 72 (CP 08223)

08045011 IES Torre del Palau
Adreça: Can Boada del Pi, s/n (CP 08225)

Municipi: 083000000 Viladecavalls.
Centres:

08053261 IES de Viladecavalls (A1)
Adreça: c. Vial de Sant Jordi, s/n (CP 08232)

Delegació Territorial de Girona

Zona de desplaçament: 170085000 Anglès.

Municipi: 170070000 Amer.
Centres:

17004578 IES Castell d’Estela
Adreça: Pujada de l’Estació, s/n (CP 17170)
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Municipi: 170080000 Anglès.
Centres:

17004487 IES Rafael de Campalans (A)
Adreça: pl. del Remei, s/n (CP 17160)

Zona de desplaçament: 170235000 Blanes.

Municipi: 170230000 Blanes.
Centres:

17005731 IES S’Agulla
Adreça: c. Vila de Lloret, 98 (CP 17300)

17000551 IES Sa Palomera
Adreça: c. Villar Petit, s/n (CP 17300)

17005662 IES Serrallarga
Adreça: c. Joan Benejam, 1 (CP 17300)

Municipi: 170950000 Lloret de Mar.
Centres:

17005911 IES Ramon Coll i Rodés (A)
Adreça: c. Senyora de Rossell, s/n (CP
17310)

17006770 IES Rocagrossa
Adreça: pl. Mossèn Pere Torrent, s/n (CP
17310)

Zona de desplaçament: 170325000 Cada-
qués.

Municipi: 170320000 Cadaqués.
Centres:

17006678 SES de Cadaqués
Adreça: Quatre Camins (ctra. Cap de Creus)
(CP 17488)

Zona de desplaçament: 170395000 Cam-
prodon.

Municipi: 170390000 Camprodon.
Centres:

17006681 SES Germans Vila-Riera (A2)
Adreça: ctra. de Molló, s/n (CP 17867)

Zona de desplaçament: 170445000 Cassà
de la Selva.

Municipi: 170440000 Cassà de la Selva.
Centres:

17005650 IES de Cassà de la Selva (A2)
Adreça: Josep Pla, s/n (CP 17244)

Municipi: 170890000 Llagostera.
Centres:

17006757 IES de Llagostera
Adreça: Urb. Can Gotarra, s/n (CP 17240)

Zona de desplaçament: 170665000 Figueres.

Municipi: 170470000 Castelló d’Empúries.
Centres:

17006083 IES de Castelló d’Empúries (A)
Adreça: c. del Pont, s/n (CP 17486)

Municipi: 170660000 Figueres.
Centres:

17004438 IES Alexandre Deulofeu
Adreça: rda. Rector Arolas, s/n (CP 17600)

17005649 IES Cendrassos (A)
Adreça: c. Arquitecte Pelai Martinez, 1 (CP
17600)

17001221 IES Narcís Monturiol (A)
Adreça: ctra. de Llansà, s/n (CP 17600)

17007609 IES Olivar Gran
Adreça: ctra. de Llers a Figueres, s/n (CP
17600)

17001218 IES Ramon Muntaner
Adreça: c. Sant Pau, s/n (CP 17600)

Zona de desplaçament: 170795000 Girona.

Municipi: 170790000 Girona.
Centres:

17005042 IES Carles Rahola i Llorens
Adreça: pg. de Sant Joan Bosco, 1 (CP
17007)

17001759 IES Escola d’Hoteleria i Serveis
Sant Narcís (A)
Adreça: c. Josep Viader Moliner, 11 (CP
17001)

17001723 IES Jaume Vicens Vives
Adreça: c. Ferràndiz i de Bellés, s/n (CP
17004)

17001735 IES Montilivi (A)
Adreça: av. Montilivi, s/n (CP 17002)

17004499 IES Narcís Xifra i Masmitjà (A)
Adreça: c. Àngel Marsà i Beca, 4 (CP 17007)

17006939 IES Santa Eugènia (A)
Adreça: c. Enric Marquès i Ribalta, 3 (CP
17006)

17004530 IES Santiago Sobrequés i Vidal
(A)
Adreça: c. Joan Reglà, s/n (CP 17003)

Municipi: 171550000 Salt.
Centres:

17003203 IES Salvador Espriu
Adreça: av. Folch i Torres, 8 (CP 17190)

17005388 IES Vallvera
Adreça: c. Dr. Ferran, s/n (CP 17190)

Zona de desplaçament: 170865000 la Jon-
quera.

Municipi: 170860000 la Jonquera.
Centres:

17006745 IES de la Jonquera
Adreça: Camí de la piscina, s/n (zona es-
portiva) (CP 17700)

Zona de desplaçament: 170925000 Llançà.

Municipi: 170920000 Llançà.
Centres:

17006769 IES de Llançà
Adreça: c. Font d’en Falcó, s/n (les Espla-
nes) (CP 17490)

Zona de desplaçament: 171145000 Olot.

Municipi: 170150000 Banyoles.
Centres:

17000330 IES Josep Brugulat
Adreça: ctra. de Figueroles, s/n (CP 17820)

17000305 IES Pere Alsius i Torrent
Adreça: av. de la Sardana, 142 (CP 17820)

17006666 IES Pla de l’Estany
Adreça: pg. de Mas Riera, s/n (CP 17820)

Municipi: 171140000 Olot.
Centres:

17005893 IES Bosc de la Coma (A2)
Adreça: c. Toledo, s/n (CP 17800)

17002399 IES La Garrotxa
Adreça: ctra. de Riudaura, s/n (CP 17800)

17002387 IES Montsacopa
Adreça: av. Joan de Cabirol, s/n (CP 17800)

Zona de desplaçament: 171175000 Pala-
frugell.

Municipi: 170220000 la Bisbal d’Empordà.
Centres:

17007300 IES La Bisbal
Adreça: c. Colomer i Vazquez, s/n (CP
17100)

Municipi: 171170000 Palafrugell.
Centres:

17002557 IES Baix Empordà
Adreça: av. de les Corts Catalanes, s/n (CP
17200)

17002545 IES Frederic Martí i Carreras
Adreça: c. Aubí, s/n (CP 17200)

Zona de desplaçament: 171185000 Pala-
mós.

Municipi: 170340000 Calonge.
Centres:

17000706 IES Puig Cargol
Adreça: Pla de Calonge, s/n (CP 17251)

Municipi: 171180000 Palamós.
Centres:

17005352 IES de Palamós (A)
Adreça: c. Nàpols, 22 (CP 17230)

Zona de desplaçament: 171415000 Puig-
cerdà.

Municipi: 171410000 Puigcerdà.
Centres:

17005741 IES Pere Borrell (A)

Adreça: c. Escoles Pies, 57 (CP 17520)

Zona de desplaçament: 171475000 Ripoll.

Municipi: 171450000 Ribes de Freser.
Centres:

17006794 SES Joan Triadú
Adreça: pg. Guimerà, 1 (CP 17534)

Municipi: 171470000 Ripoll.
Centres:

17005704 IES Abat Oliba (A)
Adreça: ctra. Barcelona, 57 (CP 17500)

Zona de desplaçament: 171525000 Roses.

Municipi: 171520000 Roses.
Centres:

17005364 IES Cap Norfeu (**)(A)
Adreça: c. Ponent, s/n (CP 17480)

17006851 IES Roses II
Adreça: c. Ponent, s/n (CP 17480)

Zona de desplaçament: 171605000 Sant
Feliu de Guíxols.

Municipi: 170480000 Castell-Platja d’Aro.
Centres:

17006691 IES Ridaura
Adreça: c. Amadeu Vives, s/n (CP 17853)

Municipi: 171600000 Sant Feliu de Guíxols.
Centres:

17003318 IES de Sant Feliu de Guíxols (A)
Adreça: c. Canigó, s/n (CP 17220)

17003306 IES Sant Elm (A)
Adreça: c. Abat Sunyer, s/n (CP 17220)
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Zona de desplaçament: 171805000 Santa
Coloma de Farners.

Municipi: 170090000 Arbúcies.
Centres:

17006605 IES Montsoriu (A)
Adreça: av. Dr. Carulla, s/n (CP 17401)

Municipi: 171640000 Sant Hilari Sacalm.
Centres:

17004517 IES de Sant Hilari Sacalm
Adreça: c. de Joan XXIII, s/n (CP 17403)

Municipi: 171800000 Santa Coloma de
Farners.
Centres:

17005376 IES de Santa Coloma de Farners
(A)
Adreça: av. Salvador Espriu, s/n (CP 17430)

Zona de desplaçament: 171995000 Torroe-
lla de Montgrí.

Municipi: 170620000 l’Escala.
Centres:

17005251 IES de l’Escala
Adreça: Mirador del Pedró, 1-3 (CP 17130)

Municipi: 171990000 Torroella de Montgrí.
Centres:

17005923 IES Montgrí
Adreça: c. Onze de Setembre, 2 (CP 17257)

Zona de desplaçament: 172025000 Tossa
de Mar.

Municipi: 172020000 Tossa de Mar.
Centres:

17006812 IES de Tossa de Mar
Adreça: av. Catalunya, s/n (CP 17320)

Zona de desplaçament: 172135000 Vi-
dreres.

Municipi: 170830000 Hostalric.
Centres:

17006733 IES d’Hostalric
Adreça: Via Romana, s/n (CP 17850)

Municipi: 172130000 Vidreres.
Centres:

17006824 IES de Vidreres
Adreça: Sant Jordi, 20 (CP 17411)

Delegació Territorial de Lleida

Zona de desplaçament: 250215000 Al-
menar.

Municipi: 250210000 Almenar.
Centres:

25006227 IES d’Almenar (A2)
Adreça: c. Espadós, 75 (CP 25126)

Zona de desplaçament: 250345000 Artesa
de Segre.

Municipi: 250340000 Artesa de Segre.
Centres:

25005429 IES Els Planells
Adreça: ctra. Montsonís, s/n (CP 25730)

Zona de desplaçament: 250405000 Bala-
guer.

Municipi: 250400000 Balaguer.
Centres:

25005727 IES Almatà
Adreça: Parc Públic el Reial (CP 25600)

25000833 IES Ciutat de Balaguer (A)
Adreça: c. Urgell, s/n (CP 25600)

Municipi: 250470000 Bellcaire d’Urgell.
Centres:

25007700 IES de Bellcaire d’Urgell
Adreça: c. d’Urgell, s/n (CP 25337)

Zona de desplaçament: 250725000 Cer-
vera.

Municipi: 250720000 Cervera.
Centres:

25001311 IES Antoni Torroja
Adreça: pl. Universitat, s/n (CP 25200)

25005685 IES La Segarra
Adreça: c. President Macià, s/n (CP 25200)

Municipi: 251100000 Guissona.
Centres:

25007505 IES de Guissona
Adreça: pl. Vell Pla, s/n (CP 25210)

Zona de desplaçament: 250865000 Esterri
d’Àneu.

Municipi: 250860000 Esterri d’Àneu.
Centres:

25007025 SES Morelló
Adreça: pl. la Closa, 8, 2n (CP 25580)

Zona de desplaçament: 251015000 La Gra-
nadella.

Municipi: 251010000 la Granadella.
Centres:

25007499 IES l’Olivera (A2)
Adreça: pl. Escoles, 3 (CP 25177)

Zona de desplaçament: 251205000 Lleida.

Municipi: 250110000 Alcarràs.
Centres:

25007153 IES d’Alcarràs (A1)
Adreça: c. Metall, s/n (CP 25180)

Municipi: 250190000 Almacelles.
Centres:

25006483 IES Canigó (A)
Adreça: c. Canigó, s/n (CP 25100)

Municipi: 251200000 Lleida.
Centres:

25002799 IES Caparrella
Adreça: Partida Caparrella, 98 (CP 25007)

25006720 IES d’Hoteleria i Turisme (A2)
Adreça: Partida Caparrella, s/n (CP 25192)

25005442 IES Escola del Treball (A)
Adreça: c. Pi i Margall, 49 (CP 25004)

25002726 IES Guindàvols (A)
Adreça: c. Eugeni d’Ors, s/n (CP 25191)

25002787 IES Joan Oró
Adreça: ctra. de Saragossa, km 464,2 (CP
25002)

25006495 IES Josep Lladonosa (A)
Adreça: c. Jeroni Pujades, 16 (CP 25005)

25006513 IES Manuel de Montsuar
Adreça: Partida de la Montcada, 16 (CP
25006)

25007189 IES Maria Rúbies (A1)
Adreça: c. Boqué/av. Pla d’Urgell, s/n (CP
25001)

25002696 IES Marius Torres
Adreça: c. Narcís Monturiol, 2 (CP 25002)

25006771 IES Ronda (A1)
Adreça: c. Henri Dunant, 3 (CP 25003)

25002684 IES Samuel Gili i Gaya
Adreça: Ton Cirera, s/n (CP 25002)

25006732 IES Torrevicens (A)
Adreça: Llibertat, s/n (CP 25005)

Zona de desplaçament: 251375000 Molle-
russa.

Municipi: 250580000 les Borges Blanques.
Centres:

25006525 IES Josep Vallverdú
Adreça: Dr. Josep Trueta, s/n (CP 25400)

Municipi: 251370000 Mollerussa.
Centres:

25003202 IES Agrària l’Urgell
Adreça: ctra. Torregrossa, km 1,9 (CP
25230)

25007517 IES La Serra
Adreça: ctra. Torregrossa, km 1,9 (CP
25230)

25005582 IES Terres de Ponent
Adreça: ctra. de Torregrossa, s/n (CP 25230)

Zona de desplaçament: 251495000 Oliana.

Municipi: 251490000 Oliana.
Centres:

25006471 IES Aubenç (A)
Adreça: c. Germà Frederic, s/n (CP 25790)

Zona de desplaçament: 251715000 la Po-
bla de Segur.

Municipi: 251710000 la Pobla de Segur.
Centres:

25008352 IES de la Pobla de Segur (*)
Adreça: av. Catalunya, 22 (CP 25500)

Zona de desplaçament: 251735000 el Pont
de Suert.

Municipi: 251730000 el Pont de Suert.
Centres:

25006240 IES del Pont de Suert
Adreça: Barri Aragó, s/n (CP 25520)

Zona de desplaçament: 251725000 Ponts.

Municipi: 251720000 Ponts.
Centres:

25006574 IES de Ponts (A)
Adreça: c. Pompeu Fabra, 35 (CP 25740)

Zona de desplaçament: 252045000 Seròs.

Municipi: 252040000 Seròs.
Centres:

25007529 IES Seròs
Adreça: c. de les Escoles, s/n (CP 25183)

Zona de desplaçament: 252035000 la Seu
d’Urgell.

Municipi: 252030000 la Seu d’Urgell.
Centres:
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25004188 IES Joan Brudieu (A)
Adreça: Dr. Iglesias Navarri, 27 (CP 25700)

Zona de desplaçament: 252075000 Sol-
sona.

Municipi: 251930000 Sant Llorenç de
Morunys.
Centres:

25008248 SES de Sant Llorenç de Morunys
Adreça: c. de la Creueta, s/n (CP 25282)

Municipi: 252070000 Solsona.
Centres:

25005454 IES Francesc Ribalta
Adreça: c. Francesc (CP 25280)

Zona de desplaçament: 252095000 Sort.

Municipi: 252090000 Sort.
Centres:

25006291 IES Hug Roger III
Adreça: c. Joaquim Sostres, s/n (CP 25560)

Zona de desplaçament: 252175000 Tàr-
rega.

Municipi: 250030000 Agramunt.
Centres:

25005260 IES Ribera del Sió
Adreça: c. Petronel·la, 1 (CP 25310)

Municipi: 250500000 Bellpuig.
Centres:

25006598 IES Lo Pla d’Urgell (A)
Adreça: av. d’Urgell, 26 (CP 25250)

Municipi: 252170000 Tàrrega.
Centres:

25006781 IES Alfons Costafreda
Adreça: ctra. de Tarragona, s/n (CP 25300)

25004498 IES Manuel de Pedrolo
Adreça: av. Tarragona, s/n (CP 25300)

Zona de desplaçament: 252345000 Tremp.

Municipi: 252340000 Tremp.
Centres:

25006288 IES de Tremp
Adreça: c. Bisbe Iglesias, 5 (CP 25620)

Zona de desplaçament: 252435000 Vielha
e Mijaran.

Municipi: 251210000 Les.
Centres:

25006148 IES de Les
Adreça: c. dels Banys, s/n (CP 25540)

Municipi: 252430000 Vielha e Mijaran.
Centres:

25006239 IES d’Aran
Adreça: ctra. de Betren, s/n (CP 25530)

Delegació Territorial de Tarragona

Zona de desplaçament: 430045000 Alcanar.

Municipi: 430040000 Alcanar.
Centres:

43007087 IES Sòl de Riu (A)
Adreça: c. Joan Maragall, s/n (CP 43530)

Municipi: 431560000 Ulldecona.
Centres:

43006496 IES Manuel Sales i Ferré (A)
Adreça: av. de les Escoles, 6 (CP 43550)

Zona de desplaçament: 430135000 l’Amet-
lla de Mar.

Municipi: 430130000 l’Ametlla de Mar.
Centres:

43006976 IES Mare de Déu de la Candele-
ra (A)
Adreça: av. l’Ensenyament, s/n (CP 43860)

Municipi: 431040000 el Perelló.
Centres:

43007211 IES Blanca d’Anjou (A2)
Adreça: Pla de la Fira, s/n (CP 43519)

Zona de desplaçament: 430145000 Am-
posta.

Municipi: 430140000 Amposta.
Centres:

43006101 IES Montsià
Adreça: c. Madrid, 35-49 (CP 43870)

43000329 IES Ramon Berenguer IV (A)
Adreça: av. Músic J. Sunyer, s/n (CP 43870)

Municipi: 431380000 Santa Bàrbara.
Centres:

43008456 IES Les Planes (A)
Adreça: pl. Catalunya, 1 (CP 43570)

Zona de desplaçament: 430385000 Cam-
brils.

Municipi: 430380000 Cambrils.
Centres:

43006654 IES Cambrils (A)
Adreça: pl. Ajuntament, 7 (CP 43850)

43007038 IES Escola d’Hoteleria i Turisme
(A)
Adreça: c. Estel (Pg. Marítim) (CP 43850)

43000779 IES Ramon Berenguer IV
Adreça: c. Bertran de Cambrils, s/n (CP
43850)

Municipi: 439050000 Salou.
Centres:

43007543 IES Jaume I (A)
Adreça: c. Advocat Gallego, s/n (CP 43840)

Municipi: 431620000 Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant.
Centres:

43007208 IES Berenguer d’Entença (A)
Adreça: c. Ramon Berenguer IV, 7 (CP
43890)

Municipi: 431710000 Vila-seca.
Centres:

43005972 IES Ramon Barbat i Miracle
Adreça: av. de l’Alcalde Pere Molas, s/n (CP
43480)

43008523 IES Vila-seca (A)
Adreça: av. de l’Alcalde Pere Molas, s/n (CP
43480)

Zona de desplaçament: 430495000 Cor-
nudella de Montsant.

Municipi: 430490000 Cornudella de Mont-
sant.
Centres:

43008699 SES Montsant
Adreça: c. Sant Isidre, 23 baixos (CP 43360)

Zona de desplaçament: 439015000 Del-
tebre.

Municipi: 439030000 Camarles.
Centres:

43008419 IES Camarles (A2)
Adreça: c. de la Granadella, s/n (CP 43894)

Municipi: 439010000 Deltebre.
Centres:

43006964 IES de Deltebre (A)
Adreça: av. de Catalunya, s/n (CP 43580)

Zona de desplaçament: 430555000 Falset.

Municipi: 430550000 Falset.
Centres:

43006691 IES Priorat (A)
Adreça: ctra. de Porrera, s/n (CP 43730)

Zona de desplaçament: 430605000 Flix.

Municipi: 430600000 Flix.
Centres:

43007233 IES de Flix (A)
Adreça: c. Salvador Espriu, 1 (CP 43750)

Zona de desplaçament: 430645000 Gan-
desa.

Municipi: 430640000 Gandesa.
Centres:

43006642 IES Terra Alta (A)
Adreça: ctra. de Vilalba, s/n (CP 43780)

Zona de desplaçament: 430865000 Mont-
blanc.

Municipi: 430540000 l’Espluga de Francolí.
Centres:

43006617 IES Joan Amigó i Callau (A2)
Adreça: av. Països Catalans, 4 (CP 43440)

Municipi: 430860000 Montblanc.
Centres:

43009187 IES Martí l’Humà (A)
Adreça: av. Dr. Folch, s/n (CP 43400)

Municipi: 431390000 Santa Coloma de
Queralt.
Centres:

43006708 IES Joan Segura i Valls (A2)
Adreça: c. Progrés, 7 (CP 43420)

Zona de desplaçament: 430935000 Móra
d’Ebre.

Municipi: 430930000 Móra d’Ebre.
Centres:

43007129 IES Julio Antonio (A)
Adreça: c. Comarques Catalanes, 103 (CP
43740)

Zona de desplaçament: 431235000 Reus.

Municipi: 430920000 Mont-roig del Camp.
Centres:

43008638 SES Antoni Ballester (A2)
Adreça: c. Vilanova d’Escornalbou, 8 (CP
43300)

Municipi: 431230000 Reus.
Centres:

43002594 IES Baix Camp (A)
Adreça: c. Jacint Barrau, s/n (CP 43201)

43007385 IES d’Horticultura i Jardineria
Adreça: Autovia de Bellisens, s/n (CP 43204)

43006678 IES Gabriel Ferrater i Soler (A)
Adreça: ctra. de Montblanc, 5-9 (CP 43206)
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43002570 IES Gaudí (A)
Adreça: ctra. d’Osca, 1 (barri Gaudí) (CP
43202)

43008444 IES Josep Tapiró (A2)
Adreça: pg. Misericòrdia, s/n (CP 43205)

43007166 IES Lluís Domènech i Montaner
(A)
Adreça: c. Maspujol, 21-23 (CP 43206)

43002582 IES Salvador Vilaseca (A)
Adreça: c. Misericòrdia, 12 bis (CP 43205)

Municipi: 431290000 Riudoms.
Centres:

43007658 IES Joan Guinjoan i Gispert (A)

Adreça: c. Baltasar de Todà i de Tàpies, s/n
(CP 43330)

Municipi: 431450000 la Selva del Camp.
Centres:

43008511 SES Joan Puig i Ferreter (A)
Adreça: c. Tarragona, 10 (CP 43470)

Zona de desplaçament: 430445000 la
Sénia.

Municipi: 430440000 la Sénia.
Centres:

43006681 IES de la Sénia (A)
Adreça: c. Domenges, s/n (CP 43560)

Zona de desplaçament: 431365000 Sant
Carles de la Ràpita.

Municipi: 431360000 Sant Carles de la
Ràpita.
Centres:

43007221 IES Els Alfacs (A)
Adreça: c. Dr. Torné, s/n (CP 43540)

Zona de desplaçament: 431485000 Tarra-
gona.

Municipi: 430470000 Constantí.
Centres:

43007646 IES de Constantí (**)(A2)
Adreça: c. Onze de Setembre, s/n (CP
43120)

Municipi: 430950000 el Morell.
Centres:

43008407 IES El Morell (A)
Adreça: c. César Martinell, 1 (CP 43760)

Municipi: 431480000 Tarragona.
Centres:

43003641 IES Antoni de Martí i Franquès
(A)
Adreça: c. Enric d’Ossó, 3 (CP 43005)

43006629 IES Antoni Rovira i Virgili (A2)
Adreça: Autovia de Salou, s/n (CP 43006)

43008481 IES Bonavista (A2)
Adreça: carrer 21, s/n (afores) (CP 43100)

43007191 IES Cal·lípolis
Adreça: Autovia de Salou, s/n (Ap. cor-
reus,920) (CP 43006)

43006125 IES Campclar (A2)
Adreça: Riu Segre, 66 (CP 43006)

43003653 IES Comte de Rius (A)
Adreça: ctra. de Valls, s/n (CP 43007)

43005704 IES Francesc Vidal i Barraquer (A)
Adreça: av. Lluís Companys, 1 (CP 43005)

43006630 IES Pere Martell
Adreça: Autovia de Salou, s/n (CP 43006)

43003732 IES Pons d’Icart (A)
Adreça: c. Assalt, 4 (CP 43003)

43008432 IES Sant Pere i Sant Pau (A2)
Adreça: ctra. Pallaresos, s/n (CP 43007)

43008501 SES Sant Salvador
Adreça: av. de Sant Salvador, 13 (CP 43130)

43008390 IES Torreforta (A2)
Adreça: c. Menorca, s/n (CP 43006)

Zona de desplaçament: 431535000 Torre-
dembarra.

Municipi: 431530000 Torredembarra.
Centres:

43006952 IES de Torredembarra (A)
Adreça: av. de Sant Jordi, 62-64 (CP 43830)

43007661 IES Ramon de la Torre (A)
Adreça: c. Camí del Moro, 46 (CP 43830)

Zona de desplaçament: 431555000 Tortosa.

Municipi: 431330000 Roquetes.
Centres:

43008420 IES Roquetes (A)
Adreça: av. Pare Romanyà, 22 (CP 43520)

Municipi: 431550000 Tortosa.
Centres:

43004441 IES de l’Ebre (A)
Adreça: av. Colom, 34-42 (CP 43500)

43004438 IES Joaquin Bau (A)
Adreça: av. Estadi, 14 (CP 43500)

Zona de desplaçament: 431615000 Valls.

Municipi: 430050000 Alcover.
Centres:

43009497 SES Fonts del Glorieta (A2)
Adreça: c. Rodes, s/n (CP 43460)

Municipi: 431610000 Valls.
Centres:

43004611 IES Jaume Huguet (A)
Adreça: c. Creu de Cames, s/n (CP 43800)

43004608 IES Narcís Oller
Adreça: pl. del Quarter, 1 (CP 43800)

Zona de desplaçament: 431635000 el
Vendrell.

Municipi: 430160000 l’Arboç.
Centres:

43007580 IES de l’Arboç (A)
Adreça: c. Pare Francesc Palau, 1 (CP
43720)

Municipi: 430370000 Calafell.
Centres:

43007257 IES Camí de Mar (A)
Adreça: c. Jaume Pallarès, s/n (CP 43820)

Municipi: 431630000 el Vendrell.
Centres:

43004797 IES Baix Penedès (A)
Adreça: av. Salvador Palau Rabassó, 1 (CP
43700)

43004803 IES del Vendrell (A)
Adreça: av. Salvador Palau Rabassó, 18 (CP
43700)

Comarques
01 Alt Camp
02 Alt Empordà
03 Alt Penedès
04 Alt Urgell
05 Alta Ribagorça
06 Anoia
07 Bages
08 Baix Camp
09 Baix Ebre
10 Baix Empordà
11 Baix Llobregat
12 Baix Penedès
13 Barcelonès
14 Berguedà
15 Cerdanya
16 Conca de Barberà
17 Garraf
18 Garrigues
19 Garrotxa
20 Gironès
21 Maresme
22 Montsià
23 Noguera
24 Osona
25 Pallars Jussà
26 Pallars Sobirà
27 Pla d’Urgell
28 Pla de l’Estany
29 Priorat
30 Ribera d’Ebre
31 Ripollès
32 Segarra
33 Segrià
34 Selva
35 Solsonès
36 Tarragonès
37 Terra Alta
38 Urgell
39 Val d’Aran
40 Vallès Occidental
41 Vallès Oriental

ANNEX 3

(*) Centre de nova creació
(A) Centre sense barreres arquitectòniques (amb
rampes i ascensor)

Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat)

Zona de desplaçament: 080195000 Bar-
celona.

Municipi: 080190000 Barcelona.
Centres:

08038570 EOI de Barcelona
Adreça: av. de les Drassanes, s/n (CP
08001)

08044511 EOI núm. II
Adreça: av. del Jordà, 18 (CP 08035)

Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques)

Zona de desplaçament: 080155000 Bada-
lona.

Municipi: 082450000 Santa Coloma de Gra-
menet.
Centres:

08053443 EOI Santa Coloma
Adreça: c. Víctor Hugo, 54 (CP 08924)
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Zona de desplaçament: 081015000 l’Hos-
pitalet de Llobregat.

Municipi: 081010000 l’Hospitalet de Llo-
bregat.
Centres:

08044582 EOI de l’Hospitalet de LLobregat
Adreça: c. Oriental, 21 (Can Serra) (CP
08906)

Zona de desplaçament: 081135000 Man-
resa.

Municipi: 081130000 Manresa.
Centres:

08059551 EOI Manresa (*)
Adreça: Barriada Cots, s/n (CP 08240)

Delegació Territorial
del Baix Llobregat-Anoia

Zona de desplaçament: 080735000 Cor-
nellà de Llobregat.

Municipi: 080770000 Esplugues de Llo-
bregat.
Centres:

08054344 EOI Baix Llobregat
Adreça: c. de Laureà Miró, 63 (CP 08950)

Delegació Territorial del Vallès Occidental

Zona de desplaçament: 081875000 Saba-
dell.

Municipi: 081870000 Sabadell.
Centres:
08044636 EOI de Sabadell
Adreça: ctra. de Terrassa, km 14,2 (CP
08206)

Zona de desplaçament: 082795000 Terras-
sa.

Municipi: 082790000 Terrassa.
Centres:
08053194 EOI de Terrassa
Adreça: c. Vic, 3 (CP 08223)

Delegació Territorial de Girona

Zona de desplaçament: 170795000 Girona.

Municipi: 170790000 Girona.
Centres:
17004852 EOI de Girona (A)
Adreça: c. Josep Viader i Moliner, 16 (CP
17005)

Delegació Territorial de Lleida

Zona de desplaçament: 251205000 Lleida.

Municipi: 251200000 Lleida.
Centres:
25006252 EOI de Lleida (A)
Adreça: c. Corregidor Escofet, 53 (CP
25005)

Delegació Territorial de Tarragona

Zona de desplaçament: 431485000 Tarra-
gona.

Municipi: 431480000 Tarragona.
Centres:
43006940 EOI de Tarragona
Adreça: rbla. Nova, 105 (CP 43001)

ANNEX 4

Barem de mèrits aplicable als cossos d’ins-
pectors al servei de l’Administració educa-
tiva i d’inspectors d’educació

1. Mèrits que estableix la disposició ad-
dicional 9.4 de la LOGSE.

1.1 Antiguitat
1.1.1 Per cada any de serveis efectius

prestats en situació de servei actiu com a
funcionari de carrera en el cos d’inspectors
al servei de l’Administració educativa o en
el cos d’inspectors d’educació, 2,00 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol administratiu amb les dili-
gències de presa de possessió i de cessa-
ment com a funcionari de carrera, des del
cos des del qual es concursa i, si s’escau,
amb els serveis prestats en la funció inspec-
tora d’acord amb la disposició addicional 15
de la Llei 30/1984, de 2 d’agost.

Als efectes de determinar l’antiguitat en
el cos d’inspectors al servei de l’Adminis-
tració educativa i en el cos d’inspectors
d’educació, es reconeixeran, respectiva-
ment, els serveis efectius prestats com a
funcionaris de carrera en el cos d’inspec-
tors de procedència i els prestats des de la
data d’accés com a docents a la funció ins-
pectora d’acord amb la disposició addicio-
nal 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de
mesures per a la reforma de la funció públi-
ca.

1.1.2 Per cada any de serveis efectius
prestats en situació de servei actiu com a
funcionari de carrera en altres cossos o
escales docents a què es refereix la LOGSE,
1,00 punt.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol administratiu amb les dili-
gències de presa de possessió i de cessa-
ment, com a funcionari de carrera, des del
cos des del que es concursa i, si s’escau,
amb els serveis prestats en la funció inspec-
tora d’acord amb la disposició addicional 15
de la Llei 30/1984, de 2 d’agost.

1.1.3 Per cada any de permanència inin-
terrompuda com a funcionari amb destina-
ció definitiva a la mateixa delegació territo-
rial, a la mateixa plantilla provincial o, si
s’escau, a les unitats territorials en què
estigui organitzada la Inspecció d’Ensenya-
ment:

Primer i segon anys: 2,00 punts per ca-
dascun.

Tercer any: 3,00 punts.
Quart i cinquè anys: 4,00 punts per ca-

dascun.
Sisè i següents: 5,00 punts per cadas-

cun.
Documents justificatius: fotocòpia com-

pulsada del títol administratiu amb les dili-
gències de presa de possessió o, si s’es-
cau, dels documents corresponents
d’inscripció en els registres de personal.

Als funcionaris que han de participar amb
caràcter forçós perquè han perdut la seva
destinació definitiva en compliment de sen-
tència o resolució de recurs o per procedir
de la situació de l’excedència forçosa o per
supressió expressa del lloc de treball amb
caràcter definitiu, se’ls considerarà com a
lloc des del qual participen l’últim en el qual
hagin prestat serveis amb caràcter defini-
tiu, on s’acumularan, si s’escau, els serveis

prestats posteriorment amb destinació pro-
visional.

Aquests criteris també s’aplicaran als fun-
cionaris que participin des de la destinació
adjudicada en compliment de sanció disci-
plinària de trasllat amb canvi de residència.

1.1.4 Els funcionaris de carrera que par-
ticipin per primera vegada amb caràcter vo-
luntari podran valorar-se 1 punt per cada any
de serveis prestats si a la sol·licitud de
participació en aquest concurs de trasllats
opten per aquesta puntuació en substitució
de la puntuació corresponent al subapartat
1.1.3. Igualment, els funcionaris de carrera
en expectativa de destinació es valoraran 1
punt per cada any de serveis prestats.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol administratiu amb les dili-
gències de presa de possessió i de cessa-
ment com a funcionari de carrera o, si
s’escau, dels documents corresponents
d’inscripció en els registres de personal.

1.2 Mèrits acadèmics (màxim 10 punts)
1.2.1 Doctorat i premis extraordinaris:
Per haver obtingut el títol de doctor en la

titulació al·legada per a l’ingrés al cos des
del qual es concursa, o per a l’accés, en el
seu dia, als llocs corresponents de la Ins-
pecció d’Ensenyament, 5,00 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol de doctor o, en tot cas, de
la certificació d’abonament dels drets d’ex-
pedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 8
de jul io l  de 1988 (BOE núm. 167, de
13.7.1988).

Per premi extraordinari en el doctorat de
la titulació al·legada per a l’ingrés al cos des
del qual es concursa o per a l’accés, al seu
dia, als llocs corresponents de la Inspecció
d’Ensenyament, 1,00 punt.

Document justificatiu: certificació acadè-
mica acreditativa corresponent i fotocòpia
compulsada del títol al·legat per a l’ingrés
al cos o de l’al·legat al seu moment per a
l’adscripció a la funció inspectora.

Per premi extraordinari en la titulació al·-
legada per a l’ingrés al cos des del qual es
concursa o per a l’accés, en el seu dia, als
llocs corresponents de la Inspecció d’En-
senyament, 0,50 punts.

Document justificatiu: certificació acadè-
mica acreditativa corresponent i fotocòpia
compulsada del títol al·legat per a l’ingrés
al cos o de l’al·legat al seu moment per a
l’adscripció a la funció inspectora.

Per haver obtingut el títol de doctor en
altres llicenciatures, 3,00 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol de doctor o, en tot cas, de
la certificació d’abonament dels drets d’ex-
pedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 8
de juliol de 1988.

Per premi extraordinari en un altre docto-
rat, 0,50 punts.

Document justificatiu: certificació acadè-
mica acreditativa corresponent i fotocòpia
compulsada del títol.

Per premi extraordinari en una altra llicen-
ciatura, 0,25 punts.

Document justificatiu: certificació acadè-
mica acreditativa corresponent i fotocòpia
compulsada del títol.

1.2.2 Altres titulacions universitàries.
Les titulacions universitàries de caràcter

oficial en el cas de no haver estat al·legades



Full de disposicions i actes administratius

1024

com a requisit per a l’ingrés al cos des del
qual es participa, es valoraran com s’indica
a continuació:

Per cada llicenciatura, enginyeria, arqui-
tectura o altres títols declarats legalment
equivalents, 3,00 punts.

Per cada títol de diplomat, enginyer tèc-
nic, arquitecte tècnic o altres títols decla-
rats legalment equivalents i pels estudis
corresponents al primer cicle d’una llicenci-
atura, arquitectura o enginyeria, 3,00 punts.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol
al·legat per a l’ingrés al cos i també de tots
els que s’al·leguin com a mèrits 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.

No es podran baremar e ls estudis
d’aquest tipus que han estat utilitzats per
obtenir el títol al·legat per a l’ingrés al cos
o qualsevol dels títols baremats per l’apar-
tat anterior.

1.2.3 Titulacions d’ensenyaments de rè-
gim especial

Les titulacions corresponents a ensenya-
ments de règim especial atorgades per les
escoles oficials d’idiomes i conservatoris de
música i dansa, es valoraran, en el cas de
no haver estat al·legades com a requisit per
a l’ingrés al cos des del qual es participa,
com s’indica a continuació:

Titulacions de grau mitjà de música i
dansa dels conservatoris professionals i
superiors de música, 1,00 punt.

Titulacions de les escoles oficials d’idio-
mes de cicle elemental, 1,00 punt.

Titulacions de les escoles oficials d’idio-
mes de cicle superior, 1,00 punt.

La possessió del certificat d’aptitud de
l’Escola Oficial d’Idiomes engloba els dos
cicles.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol
al·legat per a l’ingrés al cos i també de tots
els que s’al·leguin com a mèrits 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 (BOE núm.
167, de 13.7.1988).

Pel que fa al subapartat 1.2, únicament
podran valorar-se les titulacions amb vali-
desa oficial a l’estat espanyol.

1.3 Formació i perfeccionament (màxim
5 punts)

1.3.1 Per cursos superats relacionats
amb la funció docent i inspectora, organit-
zats per les administracions educatives que
es trobin en ple exercici de les seves com-
petències en matèria educativa o per uni-
versitats, així com els organitzats per insti-
tucions no lucrat ives que hagin estat
homologats o reconeguts per les esmenta-
des administracions, màxim 4,00 punts.

Per cada 10 hores de cursos superats
acreditats s’assignaran 0,10 punts. A
aquests efectes, se sumaran les hores de
tots els cursos i no podrà assignar-se cap
puntuació pel nombre d’hores restant infe-
rior a 10 hores. Quan en els cursos, en lloc
d’hores, estiguin expressats en crèdits,
s’entendrà que cada crèdit equival a 10
hores.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa expedida per l’organisme o centre

corresponent amb especificació dels crèdits
o les hores de durada (no s’acceptarà cap
certificació que no indiqui les hores o els
crèdits). En el cas dels cursos organitzats
per institucions no lucratives, a l’esmenta-
da certificació s’hi farà constar el reconei-
xement de l’homologació corresponent del
curs que s’al·lega.

1.3.2 Per participar en la direcció o exe-
cució de programes educatius o per haver
impartit cursos de perfeccionament convo-
cats i/o autoritzats per les administracions
educatives de les comunitats autònomes,
màxim 1,00 punt.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa expedida per l’organisme o centre
corresponent o informe de la direcció ge-
neral o de la direcció provincial que corres-
pongui.

2. Altres mèrits (màxim 20 punts)
2.1. Publicacions (màxim 5 punts)
Per publicacions de caràcter didàctic o

científic directament relacionades amb l’en-
senyament.

Documents justificatius: el exemplars cor-
responents.

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

2.2. Treballs desenvolupats (màxim 10
punts)

2.2.1 Per cada any de serveis com a
subdirector general de la Inspecció d’En-
senyament, inspector general o inspector
en cap de la Inspecció Central d’educació
general bàsica, de batxillerat, o ensenya-
ment mitjà de l’Estat o coordinador gene-
ral de formació professional o equivalents,
1,50 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del nomenament corresponent amb
les diligències de presa de possessió i de
cessament o, si s’escau, certificació acre-
ditativa de la continuïtat del càrrec durant
aquest curs.

2.2.2 Per cada any de serveis com a cap
de Servei de la Inspecció d’Ensenyament,
inspector central, inspector central d’edu-
cació general bàsica, batxillerat o ensenya-
ment mitjà de l’Estat, o coordinador cen-
tral de formació professional, secretari o
administrador de la Inspecció Central o
inspector de la Subdirecció General de  la
Inspecció d’Educació o equivalents, 1,00
punt.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del nomenament corresponent amb
les diligències de presa de possessió i de
cessament o, si s’escau, certificació acre-
ditativa de la continuïtat del càrrec durant
aquest curs.

2.2.3 Per cada any de servei com a ins-
pector en cap, inspector en cap provincial
d’educació general bàsica o inspector en
cap de districte de batxillerat o ensenyament
mitjà de l’Estat o coordinador en cap pro-
vincial de formació professional, o cap de
servei provincial d’Inspecció Tècnica d’Edu-
cació o cap de divisió o equivalents, 0,75
punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del nomenament corresponent amb
les diligències de presa de possessió i de

cessament o, si s’escau, certificació acre-
ditativa de la continuïtat del càrrec durant
aquest curs.

2.2.4 Per cada any com a inspector en
cap adjunt, coordinador d’àrea, coordina-
dor de sector, inspector cap de districte, cap
adjunt o coordinador d’equips sectorials o
equivalents, 0,50 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del nomenament corresponent amb
les diligències de presa de possessió i de
cessament o, si s’escau, certificació acre-
ditativa de la continuïtat del càrrec durant
aquest curs.

2.2.5 Per cada any de serveis en llocs de
l’Administració educativa de nivell de com-
plement de destinació igual o superior a
l’assignat al cos pel qual es participa, sem-
pre que aquests siguin diferents dels enu-
merats als subapartats del 2.2.1 a 2.2.4
d’aquest annex, 0,75 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del nomenament corresponent amb
les diligències de presa de possessió i de
cessament o, si s’escau, certificació acre-
ditativa de la continuïtat del càrrec durant el
present curs.

2.3 Per tenir adquirida la condició de ca-
tedràtic en algun dels cossos docents, 3,00
punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol administratiu o credencial
o fotocòpia del butlletí o diari oficial on consti
o se li reconegui la condició de catedràtic.
Quedaran exempts de la presentació
d’aquest document els participants amb
destinació a Catalunya.

Notes:
1. Valoració de l’antiguitat.
Als efectes del apartat 1.1 del barem es

computarà aquest curs acadèmic com a
curs complet. Els anys de serveis al·legats
corresponents al subapartat 1.1.2 no es
tindran en compte si han estat simultanis
amb els serveis dels subapartats 1.1.1,
1.1.3 o 1.1.4.

Als efectes previstos als subapartats 1.1.1
i 1.1.3, seran computats els serveis pres-
tats en la situació de serveis especials,
expressament declarats com a tals als apar-
tats que preveu l’article 29.2 de la Llei 30/
1984, de 2 d’agost, així com els correspo-
nents a situacions d’idèntica naturalesa
establertes per disposicions anteriors a la
Llei 30/1984, de 2 d’agost. Igualment, serà
computat, a aquests efectes, el primer any
d’excedència per cura de familiars declara-
da d’acord amb la Llei 39/1999, de 5 de
novembre.

2. Funcionaris de carrera que participen
per primera vegada amb caràcter voluntari.

Aquests funcionaris podran optar, si ho
indiquen a la sol·licitud de participació, per
la puntuació corresponent als subapartats
1.1.3 o 1.1.4 d’aquest barem.

En cas d’optar pel subapartat 1.1.4, se’ls
puntuarà per aquest subapartat, a més dels
anys de serveis prestats com a funcionaris
de carrera en expectativa de destinació, els
que hagin prestat en el lloc des del qual
participen amb destinació definitiva.

En el supòsit que no es manifesti cap
opció a la sol·licitud de participació, s’en-
tendrà que opten per la puntuació corres-
ponent al subapartat 1.1.3.
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3. Per al càlcul de les fraccions de temps
inferiors a un any:

Per cada mes fracció d’any se sumaran
les següents puntuacions únicament en els
subapartats que s’indiquen a continuació:

Pel que fa al subapartat 1.1.1: 0,16 punts,
per mes.

Pel que fa al subapartat 1.1.2: 0,083
punts, per mes.

Pel que fa al subapartat 2.2.1: 0,125
punts, per mes.

Pel que fa al subapartat 2.2.2: 0,083
punts, per mes.

Pel que fa al subapartat 2.2.3: 0,062
punts, per mes.

Pel que fa al subapartat 2.2.4: 0,041
punts, per mes.

Pel que fa al subapartat 2.2.5: 0,062
punts, per mes.

4. Els anys de serveis al·legats correspo-
nents al subapartat 2.2.5 no es tindran en
compte si han estat simultanis amb qualse-
vol dels serveis al·legats per a l’apartat 2.2.

5. Valoració del treball desenvolupat. Pel
que fa al apartat 2.2, únicament es compu-
taran els càrrecs ocupats com a funcionaris
de carrera.

ANNEX 5

Barem de mèrits aplicable als cossos de
professors d’ensenyament secundari, pro-
fessors tècnics de formació professional i
professors d’escoles oficials d’idiomes

1 Mèrits que estableix la disposició ad-
dicional 9.4 de la LOGSE.

1.1 Condició de catedràtic.
1.1.1 Per tenir adquirida la condició de

catedràtic, 6,00 punts.
Documents justificatius: fotocòpia com-

pulsada del títol administratiu o credenci-
al, o fotocòpia del butlletí o diari oficial on
consti o se li reconegui la condició de
catedràtic. Quedaran exempts de la pre-
sentació d’aquest document els partici-
pants amb destinació a Catalunya.

1.1.2 Per cada any d’antiguitat amb la
condició de catedràtic, 0,50 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol administratiu amb les di-
ligències de presa de possessió i de ces-
sament o, si s’escau, dels documents
corresponents d’inscripció en els registres
de personal. Els participants que han estat
destinats en centres dependents de la Co-
munitat Autònoma de Catalunya, a partir
del curs 1988-89, quedaran exempts de la
presentació d’aquests documents.

Als efectes d’aquest subapartat, l’antigui-
tat en la condició de catedràtic, amb ante-
rioritat a l’entrada en vigor de la LOGSE, serà
la corresponent als serveis efectivament
prestats en els cossos de catedràtics i en el
de professors de terme d’escoles d’arts
aplicades i oficis artístics.

1.2 Antiguitat.
1.2.1 Per cada any de serveis efectius

prestats, en situació de servei actiu, com a
funcionari de carrera en el cos a què cor-
respon la vacant, 2,00 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compul-
sada del títol administratiu amb les diligènci-
es de presa de possessió i de cessament o,
si s’escau, dels documents corresponents

d’inscripció en els registres de personal. Els
participants que han estat destinats en cen-
tres dependents de la Comunitat Autònoma
de Catalunya, a partir del curs 1988-89,
quedaran exempts de la presentació
d’aquests documents.

1.2.2 Per cada any de serveis efectius
com a funcionari de carrera en d’altres cos-
sos o escales docents, a què es refereix la
LOGSE, del mateix grup o superior, 1,50
punts.

Documents justificatius: fotocòpia compul-
sada del títol administratiu amb les diligènci-
es de presa de possessió i de cessament o,
si s’escau, dels documents corresponents
d’inscripció en els registres de personal. Els
participants que han estat destinats en cen-
tres dependents de la Comunitat Autònoma
de Catalunya, a partir del curs 1988-89,
quedaran exempts de la presentació
d’aquests documents.

1.2.3 Per cada any de serveis efectius
com a funcionari de carrera en d’altres cos-
sos o escales docents, a què es refereix la
LOGSE, d’un grup inferior, 0,75 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compul-
sada del títol administratiu amb les diligènci-
es de presa de possessió i de cessament o,
si s’escau, dels documents corresponents
d’inscripció en els registres de personal. Els
participants que han estat destinats en cen-
tres dependents de la Comunitat Autònoma
de Catalunya, a partir del curs 1988-89,
quedaran exempts de la presentació
d’aquests documents.

1.2.4 Per cada any de permanència inin-
terrompuda com a funcionari amb destina-
ció definitiva en el mateix lloc del centre des
del qual es concursa o en el qual s’està
adscrit temporalment a l’estranger, o en
situació d’adscripció a la funció de la Ins-
pecció d’Ensenyament o a altres llocs, ser-
veis d’investigació o de recolzament a la
docència, dependents de l’Administració
educativa, sempre que aquestes situacions
d’adscripció tinguin com a conseqüència la
pèrdua de la destinació docent:

Primer i segon anys: 2,00 punts per ca-
dascun.

Tercer any: 3,00 punts.
Quart i cinquè anys, 4,00 punts per ca-

dascun.
Sisè any: 5,00 punts.
Setè i vuitè anys: 4,00 punts per cadas-

cun.
Novè any: 3,00 punts.
Desè any i següents: 2,00 punts per ca-

dascun.
Documents justificatius: fotocòpia compul-

sada del títol administratiu amb les diligènci-
es de presa de possessió i de cessament o,
si s’escau, dels documents corresponents
d’inscripció en els registres de personal. Els
participants que han estat destinats en cen-
tres dependents de la Comunitat Autònoma
de Catalunya, a partir del curs 1988-89,
quedaran exempts de la presentació
d’aquests documents.

En els supòsits d’adscripció, el temps que
transcorre des de la seva finalització fins a
la participació en aquest concurs serà valo-
rat pel subapartat 1.2.5.

Als efectes d’aquest subapartat 1.2.4, es
considera centre des del qual se sol·licita
participar en aquest concurs de trasllats el

centre a la plantilla del qual pertany el fun-
cionari amb destinació definitiva o en el que
està adscrit, sempre que la situació d’ads-
cripció impliqui la pèrdua de la destinació
docent. Els professors que tenen la desti-
nació definitiva en un centre, per integració
o desglossament, o trasllat total o parcial
d’un altre, comptaran, als efectes d’aquest
subapartat, la permanència ininterrompuda
referida al seu centre d’origen.

Únicament seran computables per aquest
subapartat 1.2.4 els serveis prestats com a
funcionari de carrera en el cos pel qual es
concursa.

Pel que fa a la determinació dels serveis
a què es refereix aquest subapartat 1.2.4,
respecte dels funcionaris que han de parti-
cipar en aquest concurs de trasllats perquè
han perdut la seva destinació definitiva en
compliment de sentència, resolució de re-
curs, per procedir de la situació d’excedèn-
cia forçosa, o per haver-los estat suprimit
expressament el lloc que ocupaven amb
caràcter definitiu o per haver-los estat su-
primit provisionalment el lloc que desenvo-
lupaven amb caràcter definitiu, es conside-
rarà com a lloc des del qual hi participen
l’últim en el qual hagin prestat serveis amb
caràcter definitiu, al qual s’acumularan, si
s’escau, els serveis prestats provisional-
ment, amb posterioritat, en altres llocs.

Els funcionaris afectats per la supressió
del lloc podran, així mateix, acumular al lloc
de procedència els serveis prestats amb
caràcter definitiu en el lloc immediatament
anterior al de la supressió. En cas que els
funcionaris afectats no hagin ocupat cap
altra destinació definitiva podran acumular,
als efectes d’aquest subapartat, 1 punt per
cada any amb destinació provisional.

També s’aplicaran aquests criteris als fun-
cionaris que participin des de la destinació
adjudicada en compliment de sanció disci-
plinària de trasllat amb canvi de residència.

Els funcionaris que prestin serveis en la
primera destinació definitiva obtinguda
després d’haver-los estat suprimida la pla-
ça de la que eren titulars, tindran dret a que
se’ls consideri com a prestats en el centre
des del que concursen els serveis que
acreditin en el centre en el que se’ls va
suprimir la plaça i, si s’escau, els prestats
amb caràcter provisional amb posterioritat
a la supressió. Aquest mateix criteri s’apli-
carà als qui presten serveis en el primera
destinació definitiva obtinguda després
d’haver perdut la seva destinació per com-
pliment de sentència o resolució de recurs,
o per provenir de la situació d’excedència
forçosa.

1.2.5 Els funcionaris de carrera que par-
ticipin per primera vegada amb caràcter vo-
luntari podran valorar-se 1 punt per cada any
de serveis prestats, si a la sol·licitud de par-
ticipació en aquest concurs de trasllats
opten per aquesta puntuació en substitució
de la puntuació corresponent al subapartat
1.2.4. Aquesta opció comportarà la suma
dels anys de serveis prestats en el centre
des del qual participin amb destinació de-
finitiva, així com dels anys de serveis pres-
tats com a funcionaris de carrera en expec-
tativa de destinació.

En el cas de no manifestar cap opció a la
sol·licitud de participació, s’entendrà que el
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funcionari opta per la puntuació correspo-
nent al subapartat 1.2.4 d’aquest barem.

Els funcionaris de carrera en expectativa
de destinació es valoraran 1 punt per cada
any de serveis prestats.

Documents justificatius: fotocòpia compul-
sada del títol administratiu amb les diligènci-
es de presa de possessió i de cessament o,
si s’escau, dels documents corresponents
d’inscripció en els registres de personal. Els
participants que han estat destinats en cen-
tres dependents de la Comunitat Autònoma
de Catalunya, a partir del curs 1988-89,
quedaran exempts de la presentació
d’aquests documents.

1.2.6 Quan la plaça amb caràcter defini-
tiu des de la que es participa tingui la qua-
lificació d’especial dificultat, per estar ubi-
cada en un centre d’atenció educativa
preferent, se sumarà a la puntuació del
subapartat 1.2.4 la següent puntuació:

Primer i segon anys: 1,00 punt per ca-
dascun.

Tercer any: 1,50 punts.
Quart i cinquè anys: 2,00 punts per ca-

dascun.
Sisè any: 2,00 punts.
Setè i vuitè anys: 2,00 punts per cadas-

cun.
Novè any: 1,50 punts.
Desè any i següents: 1,00 punt per ca-

dascun.
Documents justificatius: fotocòpia compul-

sada del títol administratiu amb les diligènci-
es de presa de possessió i de cessament o,
si s’escau, dels documents corresponents
d’inscripció en els registres de personal. Els
participants que han estat destinats en cen-
tres dependents de la Comunitat Autònoma
de Catalunya a partir del curs 1988-89, que-
daran exempts de la presentació d’aquests
documents.

En els subapartats 1.2.2 i 1.2.3 no es
tindran en consideració els anys en què els
serveis s’hagin prestat simultàniament, ni
tampoc els anys en què aquests serveis
siguin simultanis amb els serveis computa-
bles pels subapartats 1.2.1, 1.2.4 o 1.2.5.

En els subapartats 1.2.1, 1.2.4 i 1.2.5
podran ser computats els serveis que s’ha-
gin prestat en situació de serveis especials
obtinguda a l’empara dels supòsits que
preveu l’article 29.2 de la Llei 30/1984, de
2 d’agost. També podran ser computats per
aquests subapartats els serveis prestats en
les situacions equivalents als serveis espe-
cials establertes per disposicions anteriors
a la Llei 30/1984, de 2 d’agost. Igualment,
podrà ser computat per aquests subapar-
tats el primer any d’excedència per cura de
familiars declarada segons la Llei 39/1999,
de 5 de novembre.

La puntuació que s’assigni pel subapar-
tat 1.2.6 sempre es computarà a partir del
curs acadèmic en què el centre en qüestió
hagi estat expressament qualificat com a
centre d’atenció educativa preferent.

1.3 Mèrits acadèmics (màxim 10 punts).
1.3.1 Doctorat i premis extraordinaris:
Per haver obtingut el títol de doctor en la

titulació al·legada per a l’ingrés al cos des
del qual es concursa, 5,00 punts

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol de doctor o, si s’escau, de
la certificació d’abonament dels drets d’ex-

pedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 8
de juliol de 1988.

Per premi extraordinari en el doctorat de
la titulació al·legada per a l’ingrés al cos des
del qual es concursa, 1,00 punt.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica acreditativa corresponent i fotocò-
pia compulsada del títol al·legat per a l’in-
grés al cos.

Per premi extraordinari en la titulació al·-
legada per a l’ingrés al cos des del qual es
concursa, 0,50 punts.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica acreditativa corresponent i fotocò-
pia compulsada del títol al·legat per a l’in-
grés al cos.

Pel títol de doctor en altres llicenciatures,
3,00 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol de doctor o, si s’escau, de
la certificació d’abonament dels drets d’ex-
pedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 8
de juliol de 1988.

Per premi extraordinari en un altre docto-
rat, 0,50 punts.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica acreditativa corresponent i fotocò-
pia compulsada del títol.

Per premi extraordinari en altres llicenci-
atures, 0,25 punts.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica acreditativa corresponent i fotocò-
pia compulsada del títol.

1.3.2 Altres titulacions universitàries.
Es valoraran les titulacions universitàries de

caràcter oficial, com s’indica a continuació:
Titulacions universitàries de primer cicle:
Per la segona i restants diplomatures, en-

ginyeries tècniques, arquitectures tècniques
o altres títols declarats a tots els efectes le-
galment equivalents, i pels estudis corres-
ponents al primer cicle d’una llicenciatura,
arquitectura o enginyeria, 3,00 punts.

En cap cas es valorarà el primer títol o
estudis d’aquest tipus que tingui el partici-
pant.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol
al·legat per a l’ingrés al cos i també de tots
els que s’al·leguin com a mèrits 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.

En cas d’al·legar la superació dels estu-
dis corresponents al primer cicle, caldrà pre-
sentar la certificació acadèmica respectiva
en la qual se n’acrediti la superació.

Titulacions universitàries de segon cicle:
Pels estudis corresponents al segon ci-

cle d’una llicenciatura, arquitectura i engi-
nyeria, o altres títols declarats legalment
equivalents, 3,00 punts.

En el cas de funcionaris de cos docent
del grup A, no es valorarà en cap cas el
primer títol o estudis d’aquest tipus que tin-
gui el participant.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol
al·legat per a l’ingrés al cos i també de tots
els que s’al·leguin com a mèrits 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.

Els apartats corresponents a mèrits aca-
dèmics atorguen puntuacions per la supera-

ció de cicles acadèmics. Al respecte, cal
tenir en compte que, en general, les titula-
cions universitàries de grau superior són
conseqüència de la superació d’un primer
cicle i d’un segon cicle, els quals poden ser
al·legats per separat a efectes de valoració.
Les titulacions universitàries de grau mitjà
només inclouen un cicle.

1.3.3 Titulacions d’ensenyaments de
règim especial.

Es valoraran les titulacions corresponents
a ensenyaments de règim especial atorga-
des per les escoles oficials d’idiomes i con-
servatoris professionals i superiors de mú-
sica o dansa, en el cas de no haver estat
al·legades com a requisit per a l’ingrés al
cos des del qual es participa, com s’indica
a continuació:

Titulacions de grau mitjà de música i
dansa dels conservatoris professionals i
superiors de música, 1,00 punt

Titulacions de les escoles oficials d’idio-
mes, de cicle elemental, 1,00 punt.

Titulacions de les escoles oficials d’idio-
mes, de cicle superior, 1,00 punt.

La possessió del certificat d’aptitud de
l’Escola Oficial d’Idiomes engloba els dos
cicles.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol
al·legat per a l’ingrés al cos i també de tots
els que s’al·leguin com a mèrits 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.

Pel que fa a tot l’apartat 1.3, únicament
podran valorar-se les titulacions amb vali-
desa oficial en l’Estat espanyol.

1.4 Formació i perfeccionament (màxim
5 punts).

1.4.1 Per cursos superats que tinguin per
objecte el perfeccionament sobre els aspec-
tes científics i didàctics de les especialitats
corresponents a les places a les quals opti
el participant, o relacionats amb l’organit-
zació escolar o amb les noves tecnologies
aplicades a l’educació, organitzats per les
administracions educatives que es trobin en
ple exercici de les seves competències en
matèria educativa o per universitats, així com
els organitzats per institucions no lucratives
que hagin estat homologats o reconeguts
per les esmentades administracions:

Per cada 10 hores de curs s’assignaran
0,10 punts (màxim 4 punts). A aquests efec-
tes, se sumaran les hores de tots els cur-
sos, i no podrà assignar-se cap puntuació
pel nombre d’hores restant inferior a 10.
Quan els cursos, en lloc d’hores, estiguin
expressats en crèdits, s’entendrà que cada
crèdit equival a 10 hores.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa expedida per l’organisme o centre
corresponent, amb especificació de les
hores de durada (no s’acceptarà cap certi-
ficació que no les indiqui). En el cas dels
cursos organitzats per institucions no lucra-
tives, a l’esmentada certificació s’hi farà
constar el reconeixement de l’homologació
corresponent del curs que s’al·lega.

1.4.2 Per altres activitats de formació i
perfeccionament en matèria educativa, in-
closa la impartició de cursos, fins a 1 punt
com a màxim.
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Documents justificatius: certificació acre-
ditativa expedida per l’organisme o centre
corresponent.

1.4.3 Per cada especialitat de la que si-
gui titular, corresponent al cos pel qual es
concursa, diferent a la d’ingrés, adquirida
pel procediment d’adquisició de noves es-
pecialitats, regulat en el títol III del Reial
decret 850/1993, de 4 de juny, o obtinguda
mitjançant la superació d’un concurs opo-
sició convocat amb anterioritat al 1994, 1,00
punt.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada de la credencial d’adquisició de la
nova especialitat. Quedaran exempts de la
presentació d’aquest document els partici-
pants amb destinació a Catalunya.

2 Altres mèrits (màxim 20 punts).
2.1 Publicacions (màxim 5 punts).
2.1.1 Per publicacions de caràcter di-

dàctic sobre disciplines objecte del concurs
o directament relacionades amb aspectes
generals o transversals del currículum edu-
catiu o relacionades amb l’organització
escolar, fins a 2,50 punts.

Documents justificatius: els exemplars
corresponents.

2.1.2 Per publicacions de caràcter cien-
tífic, projectes i innovacions tècniques so-
bre les disciplines objecte del concurs, fins
a 2,50 punts.

Documents justificatius: els exemplars
corresponents.

Els mèrits al·legats d’acord amb els sub-
apartats 2.1.1 i 2.1.2 només podran ser
valorats per un d’ells.

No seran valorades les publicacions al·-
legades per aquest apartat en les que no hi
figuri l’ISBN i tinguin l’obligatorietat de con-
signar-lo en virtut del que disposa el Decret
2984/1972, de 2 de novembre.

2.1.3 Mèrits artístics (màxim 2,50 punts)
Per premis en exposicions o en concur-

sos d’àmbit autonòmic, nacional o interna-
cional; per composicions estrenades com
autor, publicacions, concerts com a solis-
tes o enregistraments amb dipòsit legal; per
premis en certàmens o en concursos d’àm-
bit autonòmic, nacional o internacional.

Documents justificatius: els programes,
crítiques, els exemplars corresponents i, si
s’escau, l’acreditació dels premis obtinguts.

2.2 Treballs desenvolupats (màxim 10
punts).

2.2.1 Per cada any com a director en
centres públics d’ensenyament secundari,
de batxillerat, de formació professional,
d’ensenyaments artístics, d’idiomes o en els
centres d’ensenyaments integrats als quals
corresponguin les vacants ofertes, 3,00
punts.

Per cada any com a director de serveis
educatius previstos a l’article 18 del Decret
155/1994, de 28 de juny, pel qual es regu-
len els serveis educatius del Departament
d’Ensenyament o en institucions anàlogues
establertes per altres administracions, com
a funcionari de carrera del cos pel qual es
participa, 3,00 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del nomenament corresponent amb
les diligències de presa de possessió i de
cessament o, si s’escau, certificació acre-
ditativa de la continuïtat del càrrec durant

aquest curs. Els participants que  han estat
destinats en centres dependents de la Co-
munitat Autònoma de Catalunya, a partir del
curs 1988-89, quedaran exempts de la pre-
sentació d’aquests documents.

2.2.2 Per cada any com a vice-director,
subdirector, secretari, cap d’estudis o equi-
valents en centres públics d’ensenyament
secundari, de batxillerat, de formació pro-
fessional, d’ensenyaments artístics, d’idio-
mes o en els centres d’ensenyaments inte-
grats als quals corresponguin les vacants
ofertes, 2,00 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del nomenament corresponent amb
les diligències de presa de possessió i de
cessament o, si s’escau, certificació acre-
ditativa de la continuïtat del càrrec durant
aquest curs. Els participants que han estat
destinats en centres dependents de la Co-
munitat Autònoma de Catalunya, a partir del
curs 1988-89, quedaran exempts de la pre-
sentació d’aquest document.

2.2.3 Per cada any en altres càrrecs di-
rectius en centres públics d’ensenyament
secundari, de batxillerat, de formació pro-
fessional, d’ensenyaments artístics, d’idio-
mes o en els centres d’ensenyaments inte-
grats als quals corresponguin les vacants
ofertes, 1,00 punt.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del document acreditatiu del nome-
nament, on consti la durada real del càrrec.
Els participants que han estat destinats en
centres dependents de la Comunitat Autò-
noma de Catalunya, a partir del curs 1988-
89, quedaran exempts de la presentació
d’aquest document.

2.2.4 Per cada any com a cap de semi-
nari, de departament o de divisió en cen-
tres públics d’ensenyament secundari, de
batxillerat, d’adults, de formació professio-
nal, d’ensenyaments artístics i d’idiomes,
com a assessor de formació permanent o
coordinador d’activitats i serveis escolars,
coordinador d’ESO o coordinador de batxi-
llerat, coordinador de formació professional,
tutor d’aprenentatge, 0,50 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del document acreditatiu del nome-
nament, on hi consti la durada real del càr-
rec. Els participants que han estat destinats
en centres dependents de la Comunitat
Autònoma de Catalunya, a partir del curs
1988-89, quedaran exempts de la presen-
tació d’aquest document.

2.2.5 Per cada any de serveis en un lloc
de treball de l’Administració educativa del
mateix o superior nivell de complement de
destinació al assignat al cos pel qual parti-
cipa, 1,50 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del nomenament corresponent
amb les diligències de presa de posses-
sió i de cessament o certificació corres-
ponent i si s’escau, certificació acredita-
tiva de la continuïtat en el lloc durant el
present curs.

Pel que fa als subapartats 2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.4 i 2.2.5, únicament es computa-
rà el seu exercici com a funcionari de car-
rera. En cas d’haver desenvolupat càrrecs
directius amb simultaneïtat, no podrà acu-
mular-se la puntuació corresponent.

Als efectes previstos al subapartat 2.2.2
es consideraran càrrecs directius equiva-
lents els següents:

Els càrrecs assenyalats en aquest suba-
partat ocupats en seccions de formació
professional.

Cap d’estudis adjunt.
Cap de residència.
Delegat del cap d’estudis en instituts de

batxillerat o càrrec equivalent en altres co-
munitats autònomes.

Director-cap d’estudis de secció delega-
da.

Director de secció filial.
Director de centre oficial de patronat d’en-

senyament mitjà.
Director en funcions d’extensió d’institut

de batxillerat.
Coordinador pedagògic als instituts d’en-

senyaments secundaris.
Càrrec addicional als instituts d’ensenya-

ments secundaris.
Administrador de centres de formació

professional.
Professor delegat en seccions de forma-

ció professional.
Als efectes previstos al subapartat 2.2.3

es consideraran altres càrrecs directius els
següents:

Vicesecretari.
Delegat-cap d’estudis nocturns en sec-

ció delegada.
Delegat del secretari d’extensions d’ins-

tituts de batxillerat o càrrec equivalent en
altres comunitats autònomes.

Director, cap d’estudis o secretari de cen-
tres homologats amb conveni amb corpo-
racions locals.

Director de col·legi lliure adoptat, amb nú-
mero de registre de personal.

Secretari de centre oficial de patronat
d’ensenyament mitjà.

Pel que fa al subapartat 2.2.4 la valoració
del treball desenvolupat en centres d’adults
només es valorarà quan s’hagin impartit els
mateixos ensenyaments que en els centres
a què es refereix aquest subapartat.
Nota:

Per al càlcul de les fraccions de temps
inferiors a un any:

Per cada mes fracció d’any se sumaran
les següents puntuacions únicament en els
subapartats que s’indiquen a continuació:

Pel que fa al subapartat 1.1.2: 0,04 punts
per mes.

Pel que fa al subapartat 1.2.1: 0,16 punts
per mes.

Pel que fa al subapartat 1.2.2: 0,12 punts
per mes.

Pel que fa al subapartat 1.2.3: 0,06 punts
per mes.

Pel que fa al subapartat 2.2.1: 0,25 punts
per mes.

Pel que fa al subapartat 2.2.2: 0,16 punts
per mes.

Pel que fa al subapartat 2.2.3: 0,08 punts
per mes.

Pel que fa al subapartat 2.2.4: 0,04 punts
per mes.

Pel que fa al subapartat 2.2.5: 0,12 punts
per mes.

En cap altre cas podran acumular-se pun-
tuacions per fraccions de temps inferiors a
un any.
(00.297.033)
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RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
de música Escola de Música Diesi, de
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat de música Escola
de Música Diesi, de Barcelona, en petició
de canvi de titularitat i d’ampliació de llocs
escolars, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que exi-
geix la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regulado-
ra del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/
1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general
del sistema educatiu; el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Decret 179/1993,
de 27 de juliol, pel qual es regulen les esco-
les de música i de dansa,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura per canvi de titularitat i ampli-
ació de llocs escolars del centre docent pri-
vat de música Escola de Música Diesi, de
Barcelona, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 L’autorització d’aquest canvi de titu-
laritat tindrà efectes a partir del dia 1 del
mes següent de la seva publicació al DOGC.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, 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 pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 16 d’octubre de 2000

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

Maria Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08058386.
Denominació: Escola de Música Diesi.
Adreça: c. Tinent Flomestà, 6-8.
Titular: Gemma Pastor i Ribera.
NIF: 36564445B.

S’autoritza el canvi de titularitat del cen-
tre a favor de Diesi, Escola de Música, SCP,

amb NIF G62331053, amb efectes a partir
del dia 1 del mes següent de la seva publi-
cació al DOGC.

S’autoritza l’ampliació de 40 llocs esco-
lars de la capacitat simultània autoritzada,
amb efectes a partir de l’inici del curs 2000-
01.

Composició del centre
Autorització d’obertura:
Escola de música amb una capacitat si-

multània per a 64 llocs escolars.

(00.277.062)

RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2000,
de modificació de la Resolució de 21 de
març de 2000, per la qual s’autoritza la mo-
dificació de l’autorització d’obertura del cen-
tre docent privat Peter Pan, de Lleida.

Per Resolució de 21 de març de 2000
(DOGC núm. 3120, de 13.4.2000), es va
autoritzar la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Peter
Pan, de Lleida.

Atès que s’han observat errades a la Re-
solució esmentada, i d’acord amb el que
estableix 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, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener,

Resolc:

—1 Modificar la Resolució de 21 de març
de 2000, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Peter Pan, de Lleida, en el
sentit següent:

Quant al títol de la Resolució, se substi-
tueix el concepte de centre docent privat pel
de llar d’infants.

Al primer paràgraf del preàmbul també se
substitueix el concepte de centre docent pri-
vat pel de llar d’infants.

Al punt 1 de la part dispositiva se subs-
titueix, igualment, el concepte de centre
docent privat pel de llar d’infants.

L’últim paràgraf de l’annex queda redac-
tat de la manera següent:
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Autoritzat com a llar d’infants amb una ca-
pacitat màxima de 31 alumnes, i disposa
d’un termini de 12 anys comptats a partir
de l’entrada en vigor de la Llei orgànica 1/
1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general
del sistema educatiu, per adequar-se als
requisits mínims que estableix el Reial de-
cret 1004/1991, de 14 de juny.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs l’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, 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 pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Lleida, 5 de setembre de 2000

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

Ramon Alturo i Lloan
Delegat territorial de Lleida

(00.243.047)

RESOLUCIÓ de 3 d’octubre de 2000, per
la qual s’autoritza el cessament d’activitats
del centre docent privat Escuela de Auxilia-
res de Clínica de la Cruz Roja, de Lleida.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Escuela de Auxiliares
de Clínica de la Cruz Roja, de Lleida, en
petició d’autorització de cessament d’acti-
vitats, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu, 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 del
centre docent privat que consta a l’annex
d’aquesta Resolució en els termes que s’hi
especifiquen.

—2 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 potestativa-
ment 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.

Lleida, 3 d’octubre de 2000

P. D. (Resolució de 6.5.1999, DOGC de
7.6.1999)



1029

Núm. 839

Ramon Alturo i Lloan
Delegat territorial de Lleida

ANNEX

Comarca del Segrià

Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Lleida.
Localitat: Lleida.
Núm. de codi: 25005405.
Denominació: Escuela de Auxiliares de Clí-
nica de la Cruz Roja.
Adreça: c. Balmes, 2.
Titular: Asamblea Provincial de la Cruz Roja.
NIF: F25033457.

Autorització de cessament d’activitats del
centre docent privat Escuela de Auxiliares
de Clínica de la Cruz Roja, de Lleida, amb
efectes a partir del curs 1999-2000.

(00.272.012)

RESOLUCIÓ de 4 d’octubre de 2000, de
modificació de la Resolució de 29 de març
de 2000, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Mare de Déu del Socós,
d’Agramunt.

Per Resolució de 29 de març de 2000
(DOGC núm. 3123, de 18.4.2000), es va
autoritzar la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Mare de
Déu del Socós, d’Agramunt.

Atès que s’han observat errades a l’an-
nex de la Resolució esmentada, i d’acord
amb el que estableix 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, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener,

Resolc:

—1 Modificar l’annex de la Resolució de
29 de març de 2000, en el sentit següent:

1.1 El primer paràgraf de l’annex, on fi-
guren el titular i el NIF, queda redactat  de
la manera següent:

Titular: Immaculada Concepció B.V. Maria
Gnes.

NIF: Q0800079F.
1.2 Afegir abans de la composició del

centre el següent paràgraf d’autorització de
modificació d’obertura del centre docent
privat Mare de Déu del Socós, d’Agramunt:

“S’autoritza la reducció de 2 unitats
d’educació primària amb efectes a partir de
la fi del curs 1996-97.”

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, 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 pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Lleida, 4 d’octubre de 2000

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

Ramon Alturo i Lloan
Delegat territorial de Lleida

(00.272.042)

RESOLUCIÓ de 4 d’octubre de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Santa Anna, de Lleida.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Santa Anna, de Lleida,
en petició d’autorització d’obertura del pri-
mer cicle del nivell d’educació infantil, es va
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, 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’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Santa Anna, de Lleida, per obertura del
primer cicle del nivell d’educació infantil, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, 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 pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Lleida, 4 d’octubre de 2000

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

Ramon Alturo i Lloan
Delegat territorial de Lleida

ANNEX

Comarca del Segrià

Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Lleida.
Localitat: Lleida.

Núm. de codi: 25002234.
Denominació: Santa Anna.
Adreça: Rambla d’Aragó, 15.
Titular: Santa Anna Germanes de la Caritat.
NIF: Q2200011A.

S’autoritza l’obertura del primer cicle del
nivell d’educació infantil amb 3 unitats i 41
llocs escolars  amb efectes a partir del curs
1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura

Educació infantil: 3 unitats de primer ci-
cle amb capacitat per a 41 llocs escolars.

6 unitats de parvulari amb capacitat per
a 150 llocs escolars.

Educació primària:
12 unitats amb capacitat per a 300 llocs

escolars.
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb ca-
pacitat per a 120 llocs escolars.

(00.272.025)

RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Santíssima Trinitat, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Santíssima Trinitat, de
Barcelona, en petició d’ampliació d’una
nova modalitat dels ensenyaments de bat-
xillerat, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris; el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desen-
volupen determinats aspectes de l’ordena-
ció de la formació professional a l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Santíssima Trinitat, de Barcelona, per am-
pliació d’una nova modalitat dels ensenya-
ments de batxillerat, en els termes que s’es-
pecifiquen en l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
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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 pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 18 d’octubre de 2000

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

Maria Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08014310.
Denominació: Santíssima Trinitat.
Adreça: ctra. d’Esplugues, 62-70.
Titular: Germanes Trinitàries.
NIF: Q0800703A.

S’autoritza l’ampliació de la modalitat de
tecnologia dels ensenyaments de batxille-
rat, amb efectes a partir de l’inici del curs
2000-01.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació secundària
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars.

Batxillerat: 4 unitats amb capacitat per a
140 llocs escolars en les modalitats d’hu-
manitats i ciències socials, ciències de la
naturalesa i de la salut i tecnologia.

Formació professional de grau mitjà:
Família d’administració: cicle formatiu de

gestió administrativa amb 1 grup amb ca-
pacitat per a 30 llocs escolars.

Família de sanitat: cicle formatiu de cures
auxiliars d’infermeria amb 1 grup amb ca-
pacitat per a 30 llocs escolars.

Formació professional de grau superior:
Família d’administració: cicle formatiu

d’administració i finances amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars.

En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.

(00.279.039)

RESOLUCIÓ de 19 d’octubre de 2000, per
la qual s’autoritza el cessament d’activitats
del centre docent privat Estela, de Bar-
celona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament per la titular
del centre docent privat Estela, de Bar-
celona, en petició d’autorització de cessa-
ment d’activitats, es va instruir l’expedient
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora

del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu, 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 del
centre docent privat que consta a l’annex
d’aquesta Resolució en els termes que s’hi
especifiquen.

—2 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 potestativa-
ment 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, 19 d’octubre de 2000

P. D. (Resolució de 6.5.1999, DOGC de
7.6.1999)

Maria Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08004997.
Denominació: Estela.
Adreça: c. Saragossa, 101.
Titular: Benaiguez Benseny, Mercedes.
NIF: 37023120C.

S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Estela, de Barcelona, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2000-01.

(00.279.035)

EDICTE de 16 d’octubre de 2000, pel qual
es notifica l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats de la llar d’infants
privada l’Estel, de Sant Boi de Llobregat.

Per Resolució de 17 de juliol de 2000 es
va iniciar d’ofici l’expedient de cessament

d’activitats de la llar d’infants privada l’Es-
tel, de Sant Boi de Llobregat, amb núm. de
codi 08051422.

La Inspecció d’Ensenyament va informar
el 10 de juliol de 2000 que l’esmentada llar
d’infants fa tres anys que ha deixat de fun-
cionar, i que ja no es troba al lloc on estava
ubicada.

Revisats els arxius de la Delegació Terri-
torial del Baix Llobregat-Anoia no consta cap
altra adreça on notificar el cessament d’ac-
tivitats de l’esmentada llar d’infants, als efec-
tes de donar compliment al tràmit de vista
i audiència.

En conseqüència, de conformitat amb el
que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, es notifica a Llar
d’Infants l’Estel, SCL, titular de la llar d’in-
fants l’Estel, de Sant Boi de Llobregat, amb
núm. de codi 08051422, l’inici d’ofici de
l’expedient de cessament d’activitats.

I, als efectes de donar compliment al trà-
mit de vista i audiència, d’acord amb l’arti-
cle 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, abans esmentada, l’expedient és
a disposició de la persona interessada a les
dependències de la Delegació Territorial
d’Ensenyament del Baix Llobregat-Anoia,
Secció de Gestió de Centres (c. Laureà Miró,
328-330, 1ª. planta, 08980 Sant Feliu de
Llobregat), de dilluns a divendres, en horari
d’oficina, perquè pugui al·legar i presentar
els documents i les justificacions que con-
sideri oportunes en el termini de 15 dies
hàbils a comptar de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Edicte al DOGC, amb la
prevenció que un cop transcorregut el ter-
mini esmentat l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants seguirà la seva
tramitació.

Sant Feliu de Llobregat, 16 d’octubre de
2000

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

(00.276.001)


