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DECRET 353/2002, de 24 de desembre,
de cessament i nomenament d’un membre
del Consell Escolar de Catalunya.

D’acord amb el que estableix l’article 4.1.l)
de la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels
consells escolars, a sol·licitud del Consell
Interuniversitari de Catalunya, és necessari
el cessament i el nomenament d’un membre
del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d’això, de conformitat amb el que
preveu l’article 5 de la Llei 25/1985, de 10 de
desembre, a proposta de la consellera d’En-
senyament i amb l’acord previ del Govern,

Decreto:

Article 1
El senyor Francesc-Xavier Barà i Temes

cessa com a membre del Consell Escolar
de Catalunya, en representació del sector
de les universitats.

Article 2
Nomenar membre del Consell Escolar de

Catalunya, en representació del sector de
les universitats, el senyor Jordi Pérez
Sánchez, fins al 30 de març de 2003.

Barcelona, 24 de desembre de 2002

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(02.346.072)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
ENS/2547/2002, de 2 d’agost, per la qual
s’autoritza l’obertura del centre docent pri-
vat Anna Flores, de Manresa (DOGC núm.
3725, pàg. 16633, de 23.9.2002).

Havent observat una errada al text origi-
nal català i castellà de la Resolució esmen-
tada tramès al DOGC i publicat al núm.
3725, pàg. 16633, de 23.9.2002, se’n
detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 16634, a l’annex de la Reso-
lució, on diu:

“Titular: Cosmètica Científica Aplicada.”,

ha de dir:
“Titular: Cosmètica Científica Aplicada, SL.”.

Barcelona, 11 de desembre de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.337.048)

RESOLUCIÓ ENS/3815/2002, de 27 de
desembre, de convocatòria per a l’acredi-
tació per a l’exercici de la direcció en els
centres docents públics dependents del De-
partament d’Ensenyament.

La Llei orgànica 9/1995, de 20 de novem-
bre, de la participació, l’avaluació i el go-
vern dels centres docents, estableix un nou
sistema per a l’elecció dels directors dels
centres docents públics. El requisit d’obte-
nir una acreditació específica per als que
desitgin ser candidats a l’elecció de direc-
tor és un element essencial d’aquest nou
sistema.

El Decret 71/1996, de 5 de març, pel qual
es regula l’acreditació per a l’exercici de la
direcció en els centres docents públics,
estableix les condicions d’aplicació dels
requisits necessaris per tal que els funcio-
naris docents que ho desitgin siguin acredi-
tats per a l’exercici de la direcció, així com
els criteris i el procediment pels quals s’ha
de regir la valoració requerida per a la cor-
responent acreditació.

Prèviament a la propera convocatòria
d’eleccions a director és procedent resol-
dre l’acreditació dels funcionaris docents
que ho sol·licitin i reuneixin les condicions
establertes en aquesta Resolució.

En virtut d’això,

Resolc:

Article 1
Obrir convocatòria per a l’acreditació per

a l’exercici de la direcció en els centres
docents públics dependents del Departa-
ment d’Ensenyament dels funcionaris do-
cents que pertanyin als cossos o escales a
què fa referència la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del siste-
ma educatiu, d’acord amb el procediment
que s’estableix en els articles següents.

Article 2
2.1 Poden prendre part en la convoca-

tòria els funcionaris docents que pertanyin
als cossos o escales a què es refereix la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordena-
ció general del sistema educatiu, i reuneixin
els requisits de formació i coneixement de
la llengua catalana que estableixen els apar-
tats a) i c) de l’article 3.2 del Decret 71/1996,
de 5 de març.

2.2 Així mateix, es consideraran les sol·-
licituds dels funcionaris docents que realitzin
programes per a la formació de directors re-
coneguts pel Departament d’Ensenyament,
que finalitzin abans de l’expedició del docu-
ment d’acreditació a què fa referència l’arti-
cle 7.2 d’aquesta Resolució.

Article 3
Les sol·licituds s’hauran de presentar,

d’acord amb el model que consta a l’annex
d’aquesta Resolució, dins el termini de
quinze dies hàbils a comptar de l’endemà
de la publicació d’aquesta Resolució al
DOGC, a les delegacions territorials:

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

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

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

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

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

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

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

Delegació Territorial de les Terres de
l’Ebre: c. Poeta Vicens Garcia, núm. 3,
43500 Tortosa.

Així mateix, també es poden presentar
pels mitjans que estableix l’article 38.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

En cas que s’opti per presentar la sol·-
licitud en una oficina de correus, s’ha de fer
en un sobre obert per tal que sigui datada
i segellada pel funcionari de correus abans
de ser certificada.

S’adjuntarà a la instància la documenta-
ció acreditativa del compliment dels requi-
sits de formació que s’exigeixen per parti-
cipar en aquesta convocatòria, així com
l’acreditació del coneixement de la llengua
catalana.

En el cas de funcionaris docents que es-
tiguin exercint càrrecs corresponents a òr-
gans unipersonals de govern hauran d’es-
pecificar, en la seva sol·licitud, si opten per
la valoració de la tasca realitzada en la fun-
ció directiva o en la funció docent.

Article 4
En el termini màxim de deu dies hàbils

comptats des de la publicació d’aquesta
Resolució, es constituirà en cada delegació
territorial una comissió d’acreditació desig-
nada pel delegat territorial, segons el que
estableix l’article 7 del Decret 71/1996, de
5 de març.

Article 5
5.1 La comissió d’acreditació compro-

varà que els sol·licitants reuneixen els cor-
responents requisits de formació i de co-
neixement de la l lengua catalana que
estableixen els apartats a) i c) de l’article 3.2
del Decret 71/1996, de 5 de març.

5.2 La comissió d’acreditació demana-
rà a la Inspecció d’Ensenyament la valora-
ció de l’exercici de la funció directiva o de
la funció docent dels sol·licitants que reu-
neixin els requisits esmentats a l’apartat
anterior, així com dels previstos a l’article
2.2 d’aquesta Resolució.

Article 6
6.1 La Inspecció d’Ensenyament realit-

zarà aquesta valoració d’acord amb els
criteris que estableix l’article 6 del Decret
71/1996, de 5 de març, i, en el cas de fun-
cionaris docents que estiguin exercint càr-
recs corresponents a òrgans unipersonals
de govern, d’acord amb la seva opció quant
a la valoració de la funció directiva o la fun-
ció docent.
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6.2 La valoració serà realitzada, normal-
ment, per l’inspector d’educació que té as-
signat el centre en el qual el funcionari do-
cent desenvolupa la seva activitat. La
Subdirecció General de la Inspecció d’En-
senyament designarà els inspectors que va-
loraran els funcionaris docents que, tot i tenir
plaça definitiva en un centre docent, no
estiguin exercint sota la dependència de cap
delegació territorial en el moment de la va-
loració.

6.3 El procés de valoració inclourà l’en-
trevista amb membres de l’equip directiu i,
si escau, de la comunitat escolar del cen-
tre en el qual estigui exercint el sol·licitant,
l’observació directa i el contrast documen-
tal, així com l’entrevista amb la persona in-
teressada.

6.4 Amb les informacions obtingudes,
l’inspector valorarà l’exercici de la funció di-
rectiva o de la funció docent, segons corres-
pongui, i emetrà un informe en el qual reflec-
tirà les valoracions atorgades al funcionari
docent en cadascun dels criteris previstos a
l’article 6 del Decret 71/1996, de 5 de març,
i especificarà si la valoració global és o no
positiva per a l’exercici de la direcció.

6.5 La Inspecció d’Ensenyament adap-
tarà els criteris i instruments de valoració per
als funcionaris docents que, tot i tenir plaça
definitiva en un centre docent, no estiguin
exercint en cap centre en el moment de la
valoració.

Article 7
7.1 Un cop estudiada la documentació

presentada pels sol·licitants i les valoracions
emeses per la Inspecció d’Ensenyament, la
comissió d’acreditació farà pública, a les cor-
responents delegacions territorials, la relació
provisional de funcionaris docents que reu-
neixin els requisits per ser acreditats per a
l’exercici de la direcció del centres docents
públics, i la relació de funcionaris docents que
no reuneixen els requisits amb indicació dels
motius pels quals no han estat acreditats.
Contra aquesta relació provisional, les per-
sones interessades podran presentar les
reclamacions que creguin oportunes davant
la comissió d’acreditació, en el termini de deu
dies hàbils a comptar de l’endemà de la seva
publicació.

Els sol·licitants que no obtinguin valora-
ció positiva per a l’exercici de la direcció
podran sol·licitar a la comissió d’acredita-
ció informació referida als motius en què es
fonamenta aquesta valoració.

7.2 Estudiades i resoltes les reclamaci-
ons, la comissió elevarà al delegat territorial
proposta dels aspirants que reuneixen els
requisits per a l’acreditació per tal que re-
solgui.

Els delegats territorials faran públiques, a
les respectives delegacions territorials, les
relacions definitives dels aspirants als quals
s’expedirà el document d’acreditació per a
l’exercici de la direcció en centres docents
públics dependents del Departament d’En-
senyament.

7.3 Contra aquesta relació definitiva es
podrà interposar recurs d’alçada davant el
secretari general del Departament d’Ense-
nyament en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació, d’acord
amb el que disposen els articles 114 i 115

de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modi-
ficada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Article 8
L’acreditació d’un funcionari docent per

a l’exercici de la direcció s’inscriurà en l’ex-
pedient personal de la persona interessa-
da. Així mateix, el delegat territorial del
Departament d’Ensenyament expedirà un
document on es faran constar les condici-
ons que han permès la seva acreditació per
a l’exercici de la funció directiva. El docu-
ment d’acreditació s’ajustarà al model in-
clòs a l’annex 1 del Decret 71/1996, de 5
de març.

L’acreditació facultarà la persona interes-
sada per ser candidat/a a director/a en
centres docents públics dependents del
Departament d’Ensenyament, i també per-
metrà a l’Administració educativa la seva
designació com a director/a en els termes
que preveu l’article 20 de la Llei 9/1995, de
20 de novembre.

Disposició final

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu del seu domicili o de Bar-
celona, en el termini de dos mesos a comp-
tar 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 contenci-
osa administrativa.

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

Barcelona, 27 de desembre de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

ANNEX

Convocatòria per a l’acreditació per a l’exer-
cici de la direcció en els centres docents
públics dependents del Departament d’En-
senyament

Dades personals
Primer cognom.
Segon cognom.
Nom.
Adreça particular:
Carrer o plaça: (nom, núm., pis i porta).
CP: (núm.). Població: (localitat).
Telèfon.

Dades professionals
Núm de registre personal.

Data d’ingrés en el cos.
Centre de destinació definitiva.
Població: (localitat). Codi centre: (núm.).
Centre en què està exercint el curs 2000-

2001.
Població: (localitat). Codi centre: (núm.).

Sol·licito:
Ser acreditat/ada per a l’exercici de la di-

recció en centres docents públics depen-
dents del Departament d’Ensenyament,
d’acord amb la convocatòria de la Resolu-
ció de 27 de desembre de 2002, prenent
en consideració:

Requisit a)
Formació específica.
Documents: (indiqueu, si escau, els docu-

ments amb què acrediteu aquest requisit).
Activitats de formació (article 4.1 del De-

cret 71/1996, de 5 de març).
Documents: (indiqueu, si escau, els do-

cuments amb què acrediteu aquestes acti-
vitats).

Titulacions (annex 2 del Decret 71/1996,
de 5 de març).

Documents: (indiqueu, si escau, els do-
cuments amb què acrediteu aquestes titu-
lacions).

Formació en curs.
En el cas que es realitzi el curs de forma-

ció específica en aquest moment:
Organisme organitzador del curs.
Data d’acabament del curs.
Documents: (indiqueu, si és el cas, els do-

cuments amb què acrediteu aquesta forma-
ció en curs).

Requisit b)
En el cas d’estar ocupant algun òrgan uni-

personal de govern, indiqueu la vostra op-
ció quant a:

Valoració de l’exercici de la funció direc-
tiva: (assenyaleu el càrrec).

Valoració de la funció docent.

Requisit c)
Coneixement de la llengua catalana.
Documents: (indiqueu els documents amb

què acrediteu aquest requisit).

Lloc, data i signatura.

Senyor/a delegat/ada territorial de (loca-
litat).

(02.352.141)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministraments
(exp. 1/03).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenya-

ment de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Gestió d’Inversions i Contractaci-
ons, Secció d’Equipaments Educatius i Con-
tractacions.

c) Número d’expedient: 1/03.

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

ment de mobiliari escolar homologat amb
destinació als centres docents públics de
Catalunya, segons l’annex del plec de clàu-
sules administratives particulars. CNPA/
CPV: 36.1.
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b) Termini d’execució: 45 dies a partir de
la data del dipòsit de la garantia definitiva,
atès que és un expedient amb tràmit d’ur-
gència.

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

a) Tramitació: urgent, segons l’article 71
del text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 2.500.000,00 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: segons el que s’indica a

l’apartat E del quadre de característiques del
plec de clàusules administratives particulars
i d’acord amb l’article 35.1 del text refós de
la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial decret legisla-
tiu 2/2000, de 16 de juny.

Definitiva: del 4% de l’import del material
adjudicat.

—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i

Contractacions, Secció d’Equipaments Edu-
catius i Contractacions.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta 3C.

c) Localitat: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3758-

3759-3760.
e) Telefax: 93.400.69.77.
f) Data límit d’obtenció de documents i

informació: 31 de gener de 2003.
g) Internet: http://www.gencat.es/ense/

ense_lici.html

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 10 de febrer

de 2003. Es fa constar que si l’últim dia del
termini és festiu, la presentació de proposi-
cions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2, 7.3 i 7.4 del
plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament

d’Ensenyament o a les delegacions territo-
rials del Departament d’Ensenyament.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis de les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament.

Les proposicions també es podran trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant un fax o un tele-
grama durant el mateix dia.

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

—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i

Contractacions, Secció d’Equipaments Edu-
catius i Contractacions.

b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.

c) Data: 17 de febrer de 2003.
d) Hora: 10 h.

—9 Despeses de l’Anunci: l’import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

—10 Presentació de mostres: segons la
clàusula 7.4 del plec de clàusules adminis-
tratives particulars.

—11 Data de tramesa de l’Anunci al Diari
Oficial de les Comunitats Europees: 20 de
desembre de 2002.

Barcelona, 20 de desembre de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.364.014)

RESOLUCIÓ ENS/3811/2002, de 13 de
desembre, de modificació de la Resolució de
7 de març de 1995, per la qual s’autoritza la
reducció d’unitats del nivell d’educació ge-
neral bàsica i la transformació dels nivells
d’educació preescolar i educació general
bàsica en educació infantil i primària del cen-
tre docent privat Fax, de l’Hospitalet de
Llobregat (DOGC núm. 2053, de 22.5.1995).

Atès que s’ha observat una errada en la
Resolució de modificació de l’autorització
d’obertura del centre esmentat, i d’acord
amb 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,

Resolc:

—1 Modificar la Resolució de 7 de març
de 1995, per la qual s’autoritza la reducció
d’unitats del nivell d’educació general bàsi-
ca i la transformació dels nivells d’educa-
ció preescolar i educació general bàsica en
educació infantil i primària del centre docent
privat Fax, de l’Hospitalet de Llobregat.

A la pàgina 3878, a la part expositiva, on
diu:

“en petició d’autorització de reducció
d’unitats del nivell d’educació general bàsi-
ca i de transformació dels nivells d’educa-
ció preescolar i educació general bàsica en
educació infantil i primària, es va instruir
l’expedient corresponent.”,
ha de dir:

“en petició d’autorització de reducció
d’unitats del nivell d’educació general bàsi-
ca, de transformació dels nivells d’educació
preescolar i educació general bàsica en edu-
cació infantil i primària i d’ampliació de lo-
cals, es va instruir l’expedient corresponent.”;

A la mateixa pàgina, a la part resolutiva,
entre els apartats 3 i 4 s’ha d’afegir un nou
apartat que digui:

“-Autoritzar l’ampliació de locals amb
l’edifici del c. Amapolas, 48-50”;

En l’annex de la Resolució i abans de la
Composició del centre, s’ha d’afegir:

“Autorització de l’ampliació de locals amb
l’edifici del c. Amapolas, 48-50”.

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.

Barcelona, 13 de desembre de 2002

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

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

(02.339.039)

RESOLUCIÓ ENS/3816/2002, de 3 de de-
sembre, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Sagrada Família, de Cervera.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Sagrada Família, de
Cervera, en petició d’ampliació del nivell
d’educació infantil, es va instruir l’expedi-
ent 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 Sa-
grada Família, de Cervera, per ampliació del
primer cicle del nivell d’educació infantil, llar
d’infants, 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.

Lleida, 3 de desembre de 2002

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

Ramon Alturo i Lloan
Delegat territorial de Lleida
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ANNEX

COMARCA DE LA SEGARRA

Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Cervera
Localitat: Cervera.
Núm. de codi: 25001308.
Denominació: Sagrada Família.
Adreça: c. Major, 57.
Titular: Institut de Germanes Sagrada Fa-
mília d’Urgell.
NIF: Q2800070A.

S’autoritza l’ampliació del nivell d’educa-
ció infantil de primer cicle, llar d’infants, amb
6 unitats i capacitat per a 82 llocs escolars,
amb efectes a partir del curs 2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil:
6 unitats de llar d’infants amb capacitat

per a 82 llocs escolars.
3 unitats de parvulari amb capacitat per

a 59 llocs escolars.

(02.330.019)

RESOLUCIÓ ENS/3/2003, de 2 de gener,
per la qual es fa pública la relació de l’alum-
nat premiat en la convocatòria de conces-
sió dels premis extraordinaris de batxillerat
del curs 2001-2002.

Mitjançant la Resolució ENS/2750/2002,
de 25 de setembre (DOGC núm. 3731, de
2.10.2002), es va obrir convocatòria per a la
concessió del premis extraordinaris de bat-
xillerat, corresponents al curs 2001-2002.

La resolució esmentada estableix, a
l’apartat 10 que es publicarà al DOGC la
relació d’alumnat premiat.

Per tot això, un cop fetes les proves i ha-
vent estat qualificades pels respectius tri-
bunals,

Resolc:

Fer públic que l’alumnat que ha obtingut
premi extraordinari de batxillerat correspo-
nent al curs 2001-2002 és el següent:

Casado Pérez, Vanessa
Colina Martín, Sergio
Clopés Rodríguez, Yolanda
Galcerán Oms, Marc
Gifré Sala, Míriam
Gonzàlez Germaín, Gerard
Graell Fernández, Vanesa
Laguna de Paco, Ignacio
Leal i Taixé, Laura
Millán López, Sergio
Miquel Sala, Rosa
Riba Marín, Caterina
Rivas López, Sara
Salellas Vilar, Lluc
Solé Romeu, Aleix
Valls Alecha, Esteve
Yedra Cardona, Lluís
Zabalza De Torres, Víctor

Barcelona, 2 de gener de 2003

Pere Solà i Montserrat
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

(02.353.006)

RESOLUCIÓ ENS/4/2003, de 2 de gener,
d’homologació de llibres de text i materials
curriculars per a l’alumnat dels centres
docents públics i privats d’ensenyament no
universitari.

El Decret 69/1993, de 23 de febrer (DOGC
núm. 1722, de 17.3.1993), que regula el
procediment i règim d’homologació de lli-
bres de text i altres materials curriculars,
estableix que els llibres de text editats per
al desenvolupament del currículum destinats
a ser utilitzats per l’alumnat dels centres do-
cents públics i privats d’ensenyament no
universitari de Catalunya hauran de ser ho-
mologats pel Departament d’Ensenyament
i que els altres materials curriculars desti-
nats al mateix alumnat podran ser prèvia-
ment homologats pel Departament d’Ense-
nyament. En ambdós casos, l’homologació
es realitzarà d’acord amb el procediment
que preveu el Decret esmentat.

S’homologuen els llibres de text del pri-
mer i tercer curs de l’educació secundària
obligatòria d’acord amb el currículum esta-
blert pel Decret 179/2002, de 25 de juny
(DOGC núm. 3670, de 4.7.2002). Per
aquests primer i tercer d’educació secun-
dària obligatòria el currículum és d’aplicació
a partir del curs 2002-2003.

S’homologuen els llibres de text del pri-
mer curs de batxillerat d’acord amb el currí-
culum establert pel Decret 182/2002, de 25
de juny (DOGC núm. 3674, de 10.7.2002).
Per aquest primer curs de batxillerat el cur-
rículum és d’aplicació a partir del curs 2002-
2003.

També s’homologuen els llibres de text del
segon i quart curs de la secundària obliga-
tòria d’acord amb el currículum establert pel
Decret 179/2002, de 25 de juny (DOGC
núm. 3670, de 4.7.2002). Per aquests se-
gon i quart d’educació secundària obliga-
tòria el currículum és d’aplicació a partir del
curs 2003-2004.

Presentades a aquest Departament d’En-
senyament diverses sol·licituds d’homologa-
ció de llibres de text i de materials curriculars,
i havent-se’n constatat l’adequació als currí-
culums establerts pel Govern de la Generali-
tat de Catalunya,

Resolc:

Homologar els llibres de text i els mate-
r ia ls curr iculars que f iguren a l ’annex
d’aquesta Resolució, destinats a l’alumnat
dels centres docents públics i privats d’en-
senyament no universitari de Catalunya.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-

tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administratiu
comú, o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 2 de gener de 2003

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

Pere Solà i Montserrat
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

ANNEX

EDUCACIÓ PRIMÀRIA. CICLE INICIAL

Llibres de text

Little Elephant 2. Llengües estrangeres:
anglès. P. Pérez i V. Roig. Editorial MacMi-
llan Heinemann.

Material curricular

Little Elephant 2. Cassets, disc compac-
te, vídeo. Llengües estrangeres: anglès. P.
Pérez i V. Roig. Editorial MacMillan Heine-
mann.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA. CICLE MITJÀ

Llibres de text

Llengua catalana 3. Projecte Estel Màgic.
Llengua catalana i literatura. C. Abella, D.
Rodríguez. Editorial Baula.

Material curricular

Plou i fa sol 3. Lectures. Projecte Estel
Màgic. Llengua catalana i literatura. C. Abe-
lla, D. Rodríguez. Editorial Baula.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA. CICLE SUPERIOR

Llibres de text

Lengua castellana 1. Llengua castellana i
literatura. C. Bello, J. L. Magarzo, T. Bernal,
P. Zaragoza, J. A. Crespo, C. Lluva. Edito-
rial Anaya.

Zapín 6. Llengua castellana i literatura. J.
Farré i J. Liz. Editorial Vicens Vives.

Little detectives 1. Llengües estrangeres:
anglès. S. House, K. Scott. Editorial Mac-
Millan Heinemann.

Little detectives 2. Llengües estrangeres:
anglès. S. House, K. Scott. Editorial Mac-
Millan Heinemann.

Material curricular

Lengua castellana 1. Quaderns 1-2-3.
Llengua castellana i literatura. C. Bello, J.
L. Magarzo, T. Bernal, P. Zaragoza, J. A.
Crespo, C. Lluva. Editorial Anaya.

Little detectives 1. Quadern, cassets i dis-
cos compactes. Llengües estrangeres: an-
glès. S. House, K. Scott. Editorial MacMi-
llan Heinemann.
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Little detectives 2. Quadern, cassets i
discos compactes. Llengües estrangeres:
anglès. S. House, K. Scott. Editorial Mac-
Millan Heinemann.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Primer i tercer curs (currículum vigent a partir
del curs 2002-2003). Decret 179/2002.

Llibres de text

Llengua catalana i literatura 1. Projecte 2.2.
Llengua Catalana i Literatura. 1r cicle. 1r curs.
J. Pallarols, C. Serra. Editorial Baula.

Llengua catalana i literatura 1. Mètodes,
tècniques, estratègies. Llengua catalana i li-
teratura. 1r cicle. 1r curs. M. Alegre, G. Fer-
ré, M. Ganges, T. Guiluz, E. Juanmartí, M.
Roca. Editorial Grup Promotor Santillana.

Aldaba 1. Lengua castellana y literatura.
Llengua castellana i literatura. 1r cicle. 1r
curs. F. Ezquerra. Editorial Barcanova.

Lengua castellana y literatura 3. Projecte
2.2. Llengua castellana i literatura. 2n cicle.
3r curs. G. Durantez, X. Fages, C. Muñoz i
d’altres. Editorial Baula.

Tecnologia 1. Projecte @ula. Tecnologia.
1r cicle. 1r curs. R. Martínez, E. Nogueira,
S. Resa. Editorial Teide.

Llengua catalana i literatura 3. Projecte 2.2.
Llengua catalana i literatura. 2n cicle. 3r curs.
J. Pallarols. C. Serra. Editorial Baula.

Gamma 1. Física i química. Ciències de
la naturalesa. 1r cicle, 1r curs. M. Duñach,
M. D. Masjuan. Editorial Casals.

Geografia i història 1. Ciències socials.
Projecte @ula. Ciències socials. 1r cicle. 1r
curs. A. Alcoberro, J. Cortada, J. Llorens,
J. Castillo, E. Ferreres. Editorial Teide.

Geografia 3. Ciències socials. Projecte
@ula. Ciències socials. 2n cicle. 3r curs. A.
Alcoberro, J. Cortada, J. Llorens, J. Castillo,
E. Ferreres. Editorial Teide.

Marca 1. Ciències socials. Geografia i His-
tòria. Ciències socials. 1r cicle. 1r curs. A.
Albet, P. Benejam, M. García, C. Gatell, J.
Roig. Editorial Vicens Vives.

Marca 3. Ciències socials. Geografia. Ci-
ències socials. 2n cicle. 3r curs. A. Albet, P.
Benejam, M. García, C. Gatell, J. Roig. Edito-
rial Vicens Vives.

Ciències socials 3. Sèrie Astrolabi. Cièn-
cies socials. 2n cicle. 3r curs. J. Gutiérrez,
M. A. Arnau, L. Tuà, A. Campos, M. Cirach,
O. Junqueras. Editorial McGraw-Hill.

Educació visual i plàstica 1. Projecte @ula.
Educació visual i plàstica. 1r cicle. 1r curs.
J. Ricart. Editorial Teide.

Educació visual i plàstica 3. Projecte @ula.
Educació visual i plàstica. 2n cicle. 3r curs.
J. Ricart. Editorial Teide.

Educació visual i plàstica 1. Educació
visual i plàstica. 1r cicle. 1r curs. D. Gi-
ménez, A. Muñoz, A. Planelles, C. J. Mo-
reu, C. Sierra, J. M. Marín, M. Pino. Edito-
rial Grup Promotor Santillana.

Educació visual i plàstica 3. Educació vi-
sual i plàstica. 2n cicle. 3r curs. D. Giménez,

A. Muñoz, A. Planelles, C. J. Moreu, C. Sierra,
J.M. Marín, M. Pino. Editorial Grup Promotor
Santillana.

Educació visual i plàstica 1r cicle. Sèrie
Prisma. Educació visual i plàstica. 1r cicle.
1r i 2n curs. D. Giménez, A. Muñoz, A. Pla-
nelles, C. J. Moreu, C. Sierra, J. M. Marín,
M. Pino. Editorial Grup Promotor Santillana.

Educació visual i plàstica 2n cicle. Sèrie
Prisma. Educació visual i plàstica. 2n cicle.
3r i 4t curs. D. Giménez, A. Muñoz, A. Pla-
nelles, C. J. Moreu, C. Sierra, J. M. Marín,
M. Pino. Editorial Grup Promotor Santillana.

Música 3. Música. 2n cicle. 3r curs. Equip
Edebé. Editorial Edebé.

Matemàtiques 3. Projecte 2.2. Matemàti-
ques. 2n cicle. 3r curs. I. Lazcano, J. F.
Sanz. Editorial Baula.

Material curricular

Tecnologia 1. Projecte @ula. Disc com-
pacte. Tecnologia. 1r cicle. 1r curs. R.
Martínez, E. Nogueira, S. Resa. Editorial
Teide.

Geografia i història 1. Ciències socials.
Projecte @ula. Quadern. Ciències socials.
1r cicle. 1r curs. A. Alcoberro, J. Cortada,
J. Llorens, J. Castillo, E. Ferreres. Editorial
Teide.

Educació visual i plàstica 1. Projecte @ula.
Quadern. Educació visual i plàstica. 1r ci-
cle. 1r curs. J. Ricart. Editorial Teide.

Educació visual i plàstica 3. Projecte @ula.
Quadern. Educació visual i plàstica. 2n ci-
cle. 3r curs. J. Ricart. Editorial Teide.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Segon i quart curs (currículum vigent a par-
tir del curs 2003-2004) Decret 179/2002.

Llibres de text

Estímul 2. Llengua catalana. Llengua ca-
talana i literatura. 1r cicle. 2n curs. Ll. Homs,
J. Rosell. Editorial Barcanova.

Aldaba 2. Lengua castellana. Llengua cas-
tellana i literatura. 1r cicle. 2n curs. F. Ez-
querra, I. Gutiérrez. Editorial Barcanova.

Geografia i història 2. Ciències socials.
Projecte @ula. Ciències socials. 1r cicle. 2n
curs. A. Alcoberro, J. Llorens, E. Ferreres,
J. Cortada, J. Castillo. Editorial Teide.

Educació visual i plàstica 2. Educació
visual i plàstica. 1r cicle. 2n curs. D. Gi-
ménez, A. Muñoz, A. Planelles, C. J. Mo-
reu, C. Sierra, J.M. Marín, M. Pino. Editorial
Grup Promotor Santillana.

Educació visual i plàstica 4. Educació
visual i plàstica. 2n cicle. 4t curs. D. Gi-
ménez, A. Muñoz, A. Planelles, C. J. Mo-
reu, C. Sierra, J. M. Marín, M. Pino. Edito-
rial Grup Promotor Santillana.

Material curricular

Geografia i història 2. Ciències socials.
Projecte @ula. Quadern. Ciències socials.
1r cicle. 2n curs. A. Alcoberro, J. Llorens,
E. Ferreres, J. Cortada, J. Castillo. Editorial
Teide.

BATXILLERAT

Primer curs (currículum vigent a partir del
curs 2002-2003). Decret 182/2002.

Llibres de text

Llengua catalana i literatura 1. Projecte
2.2. Llengua catalana i literatura. Matèria co-
muna. 1r curs. M. Bou, J. Millán, M. Millán.
Editorial Baula.

Llengua catalana i literatura 1. Llengua ca-
talana i literatura. Matèria comuna. 1r curs.
R. Armengol, M. C. Comet, A. Freixes, H.
Hurtado, G. Pau. Editorial Castellnou.

Llengua catalana 1. Llengua catalana i li-
teratura. Matèria comuna. 1r curs. A. M.
Ponsatí, E. Silvestre. Editorial Barcanova.

Llengua catalana i literatura 1. Llengua ca-
talana i literatura. Matèria comuna. 1r curs.
M. Sala, C. Vilardell, L. Puig. Editorial Mc-
Graw-Hill.

Filosofia 1. Filosofia. Matèria comuna. 1r
curs. A. Cortina, J. Conill, A. Domingo, D.
García, E. Martínez, A. Muñoz, J. A. Nico-
làs, A. Salazar, N. Smilg. Editorial Grup Pro-
motor Santillana.

Areté 1. Filosofia. Matèria comuna. 1r
curs. A. Domingo, T. Domingo, L. Feito.
Editorial Cruïlla.

Història del món contemporani. Història
del món contemporani. 1r curs. Modalitat
d’humanitats i ciències socials. A. Alcober-
ro, J. Castillo, J. Llorens, J. Cortada, E.
Ferreres. Editorial Teide.

Història del món contemporani. Història
del món contemporani. 1r curs. Modalitat
d’humanitats i ciències socials. J. Aróste-
gui i d’altres. Editorial Vicens Vives.

Història del món contemporani. Història
del món contemporani. 1r curs. Modalitat
d’humanitats i ciències socials. C. A. Trepat
i d’altres. Editorial Barcanova.

Economia i organització d’empresa 1.
Economia i organització d’empresa. 1r curs.
Modalitat d’humanitats i ciències socials. C.
González, M. Pina, J. Alfaro. Editorial Mc-
Graw-Hill.

Dibuix tècnic 1. Dibuix tècnic. 1r curs. Mo-
dalitats de ciències de la naturalesa i la salut,
de tecnologia i d’arts. J. Ricart. Editorial
Teide.

Citizens 1. Llengües estrangeres: anglès.
Matèria comuna. 1r curs. J. Lawley, R. Fer-
nández. Editorial Longman.

Material curricular
Citizens 1. Quadern. Llengües estrange-

res: anglès. Matèria comuna. 1r curs. J.
Lawley, R. Fernández. Editorial Longman.

BATXILLERAT

Segon curs (currículum vigent a partir del
curs 2003-2004). Decret 182/2002.

Llibres de text

Citizens 2. Llengües estrangeres: anglès.
Matèria comuna. 2n curs. J. Lawley, R. Fer-
nández. Editorial Pearson Educación Long-
man.
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Material curricular

Citizens 2. Quadern. Llengües estrange-
res: anglès. Matèria comuna. 1r curs. J.
Lawley, R. Fernández. Editorial Longman.

BATXILLERAT

Llibres de text

Literatura universal. Literatura universal.
1r o 2n curs. Matèria optativa tipificada. F.
Gadea, A. Freixes. Editorial Teide.

(02.350.093)

RESOLUCIÓ ENS/3812/2002, de 16 de
desembre, per la qual es fa pública l’adju-
dicació definitiva d’un contracte.

En compliment del que estableix l’article
93.2 del text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, mitjançant aquesta Resolució es fa
pública la següent adjudicació definitiva
referent a l’expedient de contractació que
s’indica:

Entitat adjudicatària: Departament d’Ense-
nyament.

Número d’expedient: 50/02.

Dependència en la que es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.

Objecte del contracte: arrendament amb
opció de compra de material informàtic i pel
batxillerat científic amb destinació als cen-
tres docents públics de Catalunya.

Tipus de contracte: subministrament.

Tramitació: urgent.

Forma: concurs.

Pressupost base de la licitació: 6.618.348,00
EUR, IVA inclòs.

Publicat DOCE núm.: S140, de 20.7.2002.

Publicat DOGC núm.: 3682, de 22.7.2002.

Publicat BOE núm.: 178, de 26.7.2002.

Data d’adjudicació: 15 d’octubre de 2002.

Contractistes:
Algoritmos, Procesos y Diseños, SA.
Ute Ge Capital Information Technology

Solutions, SL- Ecocatalunya, SA.
Alecop, S. Coop. Ltda.
Scorpion Networking Solutions, SA.
Fujitsu ICL España, SA.
Caixarenting, SA.

Nacionalitat dels contractistes: espanyola.

Import d’adjudicació: 6.083.798,16 EUR, IVA
inclòs, distr ibuïdes en 5 anual itats de
276.536,28 EUR per l’any 2002; 1.659.217,68
EUR per l’any 2003; 1.659.217,68 EUR per
l’any 2004, 1.659.217,68 EUR per l’any 2005
i 829.608,84 EUR per l’any 2006.

Algoritmos, Procesos y Diseños, SA
(1.549.425,68 EUR, IVA inclòs).

Ute Ge Capital Information Technology So-
lutions, SL - Ecocatalunya, SA (2.730.588,08
EUR, IVA inclòs).

Alecop, S. Coop. Ltda. (88.962,72 EUR,
IVA inclòs).

Scorpion Networking Solut ions, SA
(242.000 EUR, IVA inclòs).

Fujitsu ICL España, SA (57.956,80 EUR,
IVA inclòs).

Caixarenting, SA (1.414.864,88 EUR, IVA
inclòs).

Barcelona, 16 de desembre de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.352.018)

RESOLUCIÓ ENS/3813/2002, de 16 de
desembre, per la qual es fa pública l’adju-
dicació definitiva d’un contracte d’obres.

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Reial decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de contractes de les administra-
cions públiques, mitjançant aquesta Reso-
lució es fa pública la resolució del Departa-
ment d’Ensenyament d’adjudicació de
l’expedient de contractació que s’indica a
continuació:

Entitat adjudicadora: Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de Catalunya. Ser-
vei de Gestió d’Inversions i Contractacions.

Núm. expedient: 1227/02.

Objecte del contracte: obres de reparació
de la coberta a l’Institut d’Educació Secun-
dària Terra Alta de Gandesa (Terra Alta).

Tramitació: urgent.

Forma d’adjudicació: negociat l’article 141.a
del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de contractes de les administracions públi-
ques.

Pressupost base de licitació: 108.602,86
EUR, IVA inclòs.

Data d’adjudicació: 13 de novembre de
2002.

Nacionalitat de contractista: espanyola.

Adjudicatari: Construccions Jaén Vallès, SL.

Import adjudicació: 108.602,86 EUR, IVA in-
clòs.

Barcelona, 16 de desembre de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.350.051)

RESOLUCIÓ ENS/14/2003, de 13 de ge-
ner, per la qual es declara aprovada la llista
provisional d’aspirants admesos i exclosos
del concurs oposició per a l’accés al cos
d’inspectors d’educació.

Un cop exhaurit el termini de presentació
de sol·licituds, i per tal de complir el que
estableixen les bases 4.1 i 4.2 de la Reso-
lució ENS/3395/2002, de 19 de novembre
(DOGC núm. 3770, de 27.11.2002), que

obre convocatòria de concurs oposició per
a l’accés al cos d’inspectors d’educació,

Resolc:

—1 Declarar aprovada la llista provisional
alfabètica, per cos i especialitat, d’aspirants
admesos i exclosos en el concurs oposició
per a l’accés al cos d’inspectors d’educa-
ció convocat per la Resolució ENS/3395/
2002, de 19 de novembre, que figura expo-
sada al públic a la seu central del Departa-
ment d’Ensenyament i en cadascuna de les
seves delegacions territorials, les adreces de
les quals consten a l’annex d’aquesta Reso-
lució. Així mateix, es pot consultar a través
de la pàgina d’Internet del Departament d’En-
senyament: http://www.gencat.net/ense.

—2 En aquesta llista, desglossada per cos
i especialitat, consten el nom, els cognoms,
el número de NIF dels aspirants o del docu-
ment acreditatiu de la nacionalitat en el cas
de no tenir l’espanyola, el procediment se-
lectiu pel qual participen i, si escau, els
aspirants que no tenen la nacionalitat espa-
nyola que estan exempts de la realització
de la prova de llengua castellana, d’acord
amb el que preveu la base 7.2 de la Reso-
lució de convocatòria, així com els aspirants
que reuneixen els requisits suficients de co-
neixement de la llengua catalana, a l’efecte
de l’exempció que preveu la base 7.3 de la
mateixa Resolució. Hi consta també el motiu
d’exclusió dels aspirants provisionalment
exclosos.

—3 Amb la publicació d’aquesta Resolu-
ció es dóna per notificats els interessats als
efectes del que disposa l’article 71.1 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. Per tant,
els interessats podran formular, en el termi-
ni de deu dies hàbils a partir de l’endemà
de la seva publicació al DOGC i davant la
Direcció General de Recursos Humans, les
reclamacions que considerin oportunes, de
conformitat amb el que estableix la base 4.2
de la Resolució de convocatòria.

—4 De conformitat amb el que establei-
xen l’article 23 del Reial decret 364/1995,
de 10 de març (BOE de 10.4.1995), i la base
9 de la Resolució de convocatòria del pro-
cediment selectiu, el compliment de les
condicions i dels requisits exigits en la con-
vocatòria s’haurà d’acreditar en el termini
de vint dies naturals a comptar a partir de
l’endemà de la publicació al DOGC de la
llista d’aspirants seleccionats. Si de la revi-
sió de la documentació es dedueix que al-
gun aspirant no reuneix algun dels requisits
que s’hi exigeixen, l’interessat perdrà tots
els drets que es puguin derivar de la seva
participació en el procediment.

En conseqüència, el fet de figurar a la llista
d’admesos no implica el reconeixement als
interessats de la possessió dels requisits
exigits en la convocatòria de referència.

Barcelona, 13 de gener de 2003

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans
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ANNEX

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

Delegació Territorial de Barcelona (ciutat)
Av. Paral·lel, 71-73.
08004 Barcelona.

Delegació Territorial de Barcelona (comar-
ques)
Casp, 15.
08010 Barcelona.

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

Delegació Territorial del Vallès Occidental
Marquès de Comillas, 67-69.
08202 Sabadell

Delegació Territorial de Lleida
Passatge Pompeio, 4.
25006 Lleida.

Delegació Territorial de Girona
Ultònia, 13.
17002 Girona.

Delegació Territorial de Tarragona
Sant Francesc, 7.
43002 Tarragona.

Delegació Territorial de les Terres de l’Ebre
Poeta Vicenç Garcia, 3, 1r.
43500 Tortosa.

(03.013.002)

RESOLUCIÓ ENS/19/2003, de 13 de ge-
ner, de convocatòria de proves per a la
provisió de places de funcionaris docents i
per a l’adquisició de noves especialitats.

D’acord amb el que preveu l’article 5 del
Reial decret 850/1993, de 4 de juny (BOE
núm. 155, de 30.6.1993), pel qual es regu-
la l’ingrés i l’adquisició d’especialitats en els
cossos de funcionaris docents a què es
refereix la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu; de conformitat amb el que disposa el
Reial decret 575/1991, de 22 d’abril (BOE
núm. 97, de 23.4.1991), pel qual es regula
la mobilitat entre cossos docents, d’acord
amb la Llei orgànica 10/2002, de 23 de de-
sembre, de qualitat de l’educació; d’acord
amb el que disposa la Resolució GRI/3826/
2002, de 30 de desembre, per la qual es
dóna publicitat a l’Acord del Govern de la
Generalitat de 24 de desembre de 2002
(DOGC núm. 3798, de 13.1.2003), pel qual
s’aprova l’oferta d’ocupació pública dels
cossos de funcionaris docents per a l’any
2003, i per tal de proveir les places dels
cossos docents a Catalunya;

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

Resolc:

Obrir convocatòria per a la realització de
proves per a la provisió de 460 places de
funcionari docent del cos de mestres, del
cos de professors d’ensenyament secunda-
ri, del cos de professors tècnics de forma-

ció professional i del cos de professors d’es-
coles oficials d’idiomes a Catalunya, i per a
l’adquisició de noves especialitats per part
dels funcionaris del cos de mestres, del cos
de professors d’ensenyament secundari i del
cos de professors tècnics de formació pro-
fessional, d’acord amb les bases següents:

TÍTOL 1

Procediments d’ingrés i d’accés

—1 Normes generals
1.1 Es convoquen proves selectives per

cobrir 460 places.
La distribució per cossos és la que es de-

talla a continuació:

C=codi; N=nombre de places.

C Cos N

597 Mestres ........................................ 240
590 Professors d’ensenyament

secundari ..................................... 168
591 Professors tècnics de formació

professional ................................... 30
592 Professors d’escoles oficials

d’idiomes ....................................... 22

La distribució d’aquestes places per cos-
sos i especialitats, i la determinació de les
places de reserva, si s’escau, és la següent:

A=procediment d’accés a un cos del ma-
teix grup i nivell de complement de destina-
ció; E=procediment d’accés a un cos de
grup superior; L=procediment d’ingrés lliu-
re; R=reserva per a aspirants amb disminu-
cions; T=total.

COS DE MESTRES

Codi Especialitat L R T

EES Educació especial:
pedagogia terapèutica ....... 14 1 15

PEF Educació física .................... 47 3 50
INF Educació infantil ............... 142 8 150
PMU Música ................................. 24 1 25

Totals ................................. 227 13 240

COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT
SECUNDARI

Codi Especialitat E L R T

AN Anglès ............................ 10 9 1 20
TEC Tecnologia ...................... 40 36 4 80
503 Assessoria i processos

d’imatge personal ........... 2 2 — 4
506 Hoteleria i turisme ........... 3 3 — 6
507 Informàtica ....................... 5 4 1 10
511 Organització i processos

de manteniment
de vehicles ...................... 4 4 — 8

512 Organització i projectes
de fabricació mecànica .. 5 4 1 10

524 Sistemes electrònics ....... 8 6 1 15
525 Sistemes electrotècnics

i automàtics ..................... 8 6 1 15
Totals .............................. 85 74 9 168

COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE
FORMACIÓ PROFESSIONAL

Codi Especialitat L R T

601 Cuina i pastisseria ................. 6 — 6
609 Manteniment de vehicles ...... 5 — 5
611 Mecanització i manteniment

de màquines .......................... 6 — 6

Codi Especialitat L R T

623 Producció en arts gràfiques . 3 — 3
627 Sistemes i aplicacions

informàtiques ......................... 9 1 10
Totals .................................... 29 1 30

COS DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS
D’IDIOMES

Codi Especialitat A L T

133 Alemany ................................. 4 4 8
134 Àrab ........................................ 2 1 3
192 Francès .................................. 1 2 3
193 Anglès .................................... 4 4 8

Totals .................................... 11 11 22

1.2 En aquests procediments selectius
és d’aplicació la normativa següent:

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre
(BOE núm. 238, de 4.10.1990), d’ordena-
ció general del sistema educatiu.

El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octu-
bre (DOGC núm. 2509, de 3.11.1997), pel
qual s’aprova la refosa en un Text únic dels
preceptes de determinats textos legals vi-
gents a Catalunya en matèria de funció
pública.

La Llei 17/1993, de 23 de desembre (BOE
núm. 307, de 24.12.1993), sobre l’accés a
determinats sectors de la funció pública dels
nacionals d’altres estats membres de la
Comunitat Europea.

El Reial decret 575/1991, de 22 d’abril
(BOE núm. 97, de 23.4.1991), pel qual es
regula la mobilitat entre els cossos docents
i l’adquisició de la condició de catedràtic.

El Reial decret 1701/1991, de 29 de no-
vembre (BOE núm. 288, de 2.12.1991), pel
qual s’estableixen especialitats del cos de
professors d’ensenyament secundari, s’hi
adscriuen els professors corresponents al
cos esmentat i es determinen les àrees i
matèries que haurà d’impartir el professo-
rat respectiu.

El Reial decret 850/1993, de 4 de juny
(BOE núm. 155, de 30.6.1993), pel qual es
regula l’ingrés i l’adquisició d’especialitats
en els cossos de funcionaris docents.

El Reial decret 1635/1995, de 6 d’octu-
bre (BOE núm. 242, de 10.10.1995), pel qual
s’adscriu el professorat dels cossos de pro-
fessors d’ensenyament secundari i profes-
sors tècnics de formació professional a les
especialitats pròpies de la formació profes-
sional específica.

El Reial decret 364/1995, de 10 de març
(BOE núm. 85, de 10.4.1995), pel qual
s’aprova el Reglament general d’ingrés del
personal al servei de l’Administració gene-
ral de l’Estat i provisió de llocs de treball i
promoció professional dels funcionaris civils
de l’Administració general de l’Estat.

El Reial decret 1692/1995, de 20 d’octu-
bre (BOE núm. 268, de 9.11.1995), pel qual
es regula el títol professional d’especialitza-
ció didàctica, modificat pel Reial decret 321/
2000, de 3 de març (BOE núm. 55, de
4.3.2000).

El Reial decret 777/1998, de 30 d’abril
(BOE núm. 110, de 8.5.1998), pel qual es
desenvolupen determinats aspectes de l’or-
denació de la formació professional en l’àm-
bit del sistema educatiu.

El Decret 66/1999, de 9 de març (DOGC
núm. 2852, de 22.3.1999), sobre l’accés a



29

Núm. 939

la funció pública de les persones amb dis-
capacitat i dels equips de valoració multi-
professional.

Llei 31/2002, de 30 de desembre (DOGC
núm. 3791, de 31.12.2002), de mesures
fiscals i administratives.

Llei orgànica 10/2002, de 23 de desem-
bre, de qualitat de l’educació.

Altres disposicions d’aplicació general,
així com el que s’estableix en aquesta con-
vocatòria.

—2 Requisits dels aspirants
Per tal de ser admès als procediments se-

lectius, l’aspirant haurà de reunir els requi-
sits següents:

2.1 Requisits generals.
a) Ser espanyol, tenir la nacionalitat d’al-

tres estats membres de la Unió Europea o
tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres
estats en els quals, en virtut dels tractats
internacionals signats per la Unió Europea i
ratificats per l’Estat espanyol, sigui d’apli-
cació la lliure circulació de treballadors en
els termes en què s’hagi definit en el tractat
constitutiu de la Unió Europea, o estar in-
clòs en algun dels supòsits previstos a la
Llei 17/1993, de 23 de desembre, sobre
l’accés a determinats sectors de la Funció
Pública dels nacionals dels Estats membres
de la Comunitat Europea.

b) Tenir divuit anys complerts i no exce-
dir, en el moment del nomenament com a
funcionari de carrera, l’edat establerta per
a la jubilació forçosa dels funcionaris.

c) Estar en possessió, o reunir les condi-
cions per a l’expedició, d’alguna de les ti-
tulacions que per a cada cos determina
aquesta base. En cas que la titulació esmen-
tada hagi estat obtinguda a l’estranger,
caldrà que prèviament hagi estat concedi-
da la corresponent homologació, o el reco-
neixement de la titulació per exercir la pro-
fessió de mestre o de professor d’educació
secundària.

d) No patir cap malaltia ni estar afectat
per cap limitació física o psíquica incompa-
tible amb l’exercici de la docència.

e) No haver estat separat, mitjançant ex-
pedient disciplinari, del servei de cap de les
administracions públiques, ni trobar-se in-
habilitat per a l’exercici de les funcions
públiques.

Els aspirants que participin acollint-se al
que s’estableix a l’apartat a) d’aquesta base
amb nacionalitat no espanyola hauran
d’acreditar, igualment, que no es troben
sotmesos a cap sanció disciplinària o con-
demna penal que impossibiliti l’accés a la
funció pública en el seu estat d’origen.

f) No ser funcionari de carrera o en pràc-
tiques del mateix cos al qual aspiren ingres-
sar.

El compliment dels requisits esmentats
anteriorment s’entendrà que s’ha de produir
en la data d’acabament del termini de pre-
sentació de sol·licituds i mantenir-se fins al
moment de la presa de possessió com a
funcionari de carrera.

2.2 Requisits específics per participar
pel procediment d’ingrés lliure.

Per tal de participar pel procediment d’in-
grés lliure, els aspirants hauran de reunir, a
més de les condicions generals, els requi-
sits següents:

2.2.1 Per a l’ingrés al cos de mestres:
Estar en possessió, o reunir les condici-

ons per a la seva expedició, d’alguna de les
titulacions següents: mestre, diplomat en
professorat d’educació general bàsica,
mestre d’ensenyament primari.

2.2.2 Per a l’ingrés al cos de professors
d’ensenyament secundari:

a) Estar en possessió, o reunir les condi-
cions per a la seva expedició, del títol de
doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o
equivalent a efectes de docència.

D’acord amb el que estableix la disposi-
ció addicional 1 del Reial decret 850/1993,
de 4 de juny, es declaren equivalents a les
titulacions exigides amb caràcter general, a
efectes de docència, per a l’accés a l’espe-
cialitat de tecnologia els títols d’enginyer
tècnic, arquitecte tècnic i diplomat de la
marina civil.

D’acord amb el que estableix l’annex VI.a)
del Reial decret 777/1998, de 30 d’abril, es
declaren equivalents a efectes de docència,
per a l’accés a determinades especialitats,
els títols que es detallen a continuació:

Hoteleria i turisme:
Diplomat en turisme.

Informàtica:
Diplomat en estadística.
Diplomat en informàtica.
Enginyer tècnic en informàtica de gestió.
Enginyer tècnic en informàtica de siste-

mes.

Organització i processos de manteniment
de vehicles:

Enginyer tècnic aeronàutic, en totes les
seves especialitats.

Enginyer tècnic industrial, en totes les se-
ves especialitats.

Enginyer tècnic naval (especialitat propul-
sió i serveis del vaixell).

Enginyer tècnic d’obres públiques, en
totes les seves especialitats.

Diplomat en màquines navals.
Enginyer tècnic agrícola, en totes les

seves especialitats.
Enginyer tècnic de mines, en totes les

seves especialitats.
Enginyer tècnic forestal, en totes les se-

ves especialitats.
Diplomat en navegació marítima.
Diplomat en radioelectrònica naval.

Organització i projectes de fabricació me-
cànica:

Diplomat en màquines navals.
Enginyer tècnic en disseny industrial.
Enginyer tècnic industrial, en totes les se-

ves especialitats.
Enginyer tècnic de mines, en totes les

seves especialitats.
Enginyer tècnic agrícola (especialitat ex-

plotacions agropecuàries, especialitat indús-
tries agràries i alimentàries, especialitat en
mecanització i construccions rurals).

Enginyer tècnic en obres públ iques
(especialitat construccions civils).

Enginyer tècnic naval (especialitat estruc-
tures marines).

Enginyer tècnic aeronàutic (especialitat
aeronaus, especialitat equips i materials ae-
roespacials).

Sistemes electrònics:
Diplomat en radioelectrònica naval.

Enginyer tècnic aeronàutic (especialitat
aeronavegació).

Enginyer tècnic en informàtica de sistemes.

Enginyer tècnic industrial (especialitat elec-
tricitat, especialitat electrònica industrial).

Enginyer tècnic de telecomunicació, en
totes les seves especialitats.

Sistemes electrotècnics i automàtics:
Enginyer tècnic aeronàutic (especialitat

aeronavegació).
Enginyer tècnic en informàtica de sistemes.
Enginyer tècnic industrial (especialitat elec-

tricitat, especialitat electrònica industrial).
Enginyer tècnic de telecomunicació, en

totes les seves especialitats.
Diplomat en radioelectrònica naval.

També són equivalents a efectes de do-
cència les titulacions homòlogues a les
especificades, segons el Reial decret 1954/
1994, de 30 de setembre (BOE del 17 de
novembre).

b) Estar en possessió del certificat d’ap-
titud pedagògica, expedit per un institut de
ciències de l’educació o del títol professio-
nal d’especialització didàctica.

Quedaran exempts d’aquest requisit els
aspirants que posseeixin el títol de mestre,
diplomat en professorat d’educació gene-
ral bàsica, mestre d’ensenyament primari i
els llicenciats en pedagogia, i aquells que
participin per les especialitats de tecnolo-
gia, assessoria de processos d’imatge per-
sonal, hoteleria i turisme, informàtica, orga-
nització i processos de manteniment de
vehicles, organització i projectes de fabri-
cació mecànica, sistemes electrònics, sis-
temes electrotècnics i automàtics del cos
de professors d’ensenyament secundari i
per les especialitats del cos de professors
tècnics de formació professional.

Igualment, d’acord amb el que estableix
el Reial decret 1692/1995, de 20 d’octu-
bre, pel qual es regula el títol professional
d’especia l i tzació didàct ica, quedaran
exempts d’aquest requisit aquells que acre-
ditin haver prestat serveis docents durant
dos cursos acadèmics complets en cen-
tres públics o privats als que fan referència
els articles 10 i 13 de la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació.

2.2.3 Per a l’ingrés al cos de professors
tècnics de formació professional:

Estar en possessió, o reunir les condici-
ons per a la seva expedició, del títol de
diplomat universitari, enginyer tècnic, arqui-
tecte tècnic o equivalent a efectes de do-
cència.

D’acord amb el que estableixen l’article
22.2 i l’annex VI.b) del Reial decret 777/
1998, de 30 d’abril, es declaren equivalents
a efectes de docència, per a determinades
especialitats, els títols que es detallen a
continuació:

Cuina i pastisseria:
Tècnic superior en restauració.
Tècnic especialista en hoteleria.

Manteniment de vehicles:
Tècnic superior en automoció.

Mecanitzat i manteniment màquines
Tècnic superior en producció per meca-

nitzat.
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Producció en arts gràfiques:
Tècnic superior en producció d’indústri-

es d’arts gràfiques.

Així mateix, de conformitat amb la dispo-
sició transitòria segona del Reial decret 777/
1998, de 30 d’abril, per les especialitats de
mecanització i manteniment de màquines i
producció en arts gràfiques, també es con-
sideren equivalents a efectes de docència
els títols així declarats a l’annex 3 del Reial
decret 850/1993, de 4 de juny, sempre que
acreditin, a més a més, un mínim de dos
anys d’experiència en centres educatius
públics dependents de l’administració edu-
cativa convocant.

2.2.4 Per a l’ingrés al cos de professors
d’escoles oficials d’idiomes:

Estar en possessió, o reunir les condici-
ons per a la seva expedició, del títol de
doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o
equivalent a efectes de docència.

2.3 Requisits específics per participar
per la reserva per a aspirants amb disminu-
cions.

Podran participar per aquest procedi-
ment, per al qual, d’acord amb el Decret 66/
1999, de 9 de març, sobre l’accés a la fun-
ció pública de les persones amb discapaci-
tat i dels equips de valoració multiprofessi-
onal, i l’article 27 del Decret legislatiu 1/
1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la
refosa d’un Text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Cata-
lunya en matèria de funció pública, modifi-
cat per l’article 17.1 a) de la Llei 4/2000,
de 26 de maig (DOGC núm. 3149, de
29.5.2000), de mesures fiscals i administra-
tives, es reserva un 5% del total de les pla-
ces convocades, els aspirants que, reunint
les condicions generals i específiques exi-
gides per a l’ingrés al cos al qual opten,
tinguin reconeguda pels òrgans competents
una disminució física de grau igual o supe-
rior al 33%.

Les persones amb discapacitat que vul-
guin participar en aquesta convocatòria per
a la reserva per a aspirants amb disminuci-
ons hauran de presentar al tribunal de se-
lecció que se’ls assigni un dictamen vincu-
lant de les condicions psíquiques o físiques
o sensorials, expedit per l’equip multipro-
fessional competent, que ha de ser emès
abans del començament de la primera pro-
va selectiva. Aquest dictamen ha de conte-
nir els aspectes següents:

a) Determinació del grau de disminució.
b) Compliment de les condicions d’apti-

tud personal en relació amb el lloc de tre-
ball.

c) Necessitat d’adaptacions de temps i
mitjans materials per a la realització de les
proves.

d) Necessitats d’adaptació al lloc de tre-
ball.

e) Existència de dificultats d’integració la-
boral i d’autonomia personal.

No obstant això, les persones amb dis-
capacitat que vulguin participar en aquesta
convocatòria, al marge de la reserva per a
aspirants amb disminucions, seran adme-
sos a la realització de les proves selectives
sense necessitat d’acreditar les seves con-
dicions físiques, psíquiques o sensorials
abans del seu començament, sens perjudi-
ci que superat el procés selectiu, en pre-

sentar la documentació per ser nomenat,
hagin d’acreditar, igual que la resta d’aspi-
rants seleccionats, la seva capacitat per
desenvolupar les funcions del lloc de treball
que cal proveir.

Les persones amb discapacitat que vul-
guin participar per a la reserva d’aspirants
amb disminucions ho faran en igualtat de
condicions amb els aspirants d’ingrés lliure,
sens perjudici de les adaptacions previstes
a la base 5.9 d’aquesta convocatòria.

Els aspirants que participin acollint-se a
la reserva per a aspirants amb disminuci-
ons no podran concórrer a la mateixa espe-
cialitat i cos pel procediment d’ingrés lliure.

2.4 Requisits específics per participar en
el procediment d’accés a cossos docents
de grup superior.

2.4.1 Podran participar en aquest pro-
cediment selectiu, per al qual es reserva un
50% de les places convocades per al cos
de professors d’ensenyament secundari, els
funcionaris dels cossos i escales docents
classificats en el grup B a què es refereix la
legislació vigent de la funció pública, que,
reunint les condicions generals establertes
en aquesta convocatòria, puguin acreditar
els requisits següents:

a) Estar en possessió o reunir les condi-
cions per a l’expedició d’alguna de les titu-
lacions que per a l’ingrés al cos de profes-
sors d’ensenyament secundari s’estableixen
a la base 2.2.2 d’aquesta convocatòria.

b) Haver romàs en els seus cossos d’ori-
gen un mínim de sis anys com a funcionaris
de carrera l’últim dia del termini de presen-
tació de sol·licituds.

2.4.2 Els aspirants que optin per aquest
procediment d’accés no podran concórrer
a la mateixa especialitat pel procediment
d’ingrés lliure. Així mateix, només serà pos-
sible la participació en una única especiali-
tat per aquest procediment.

2.5 Requisits específics per participar en
el procediment d’accés a cossos docents
classificats en el mateix grup i nivell de
complement de destinació.

2.5.1 Podran participar en aquest pro-
cediment els funcionaris de carrera de cos-
sos i escales docents del mateix grup i ni-
vell de complement de destinació que el cos
al qual aspiren ingressar, sense que calgui
acreditar límit d’antiguitat en el cos d’ori-
gen, sempre que posseeixin la titulació exi-
gida per a l’ingrés al cos en qüestió.

2.5.2 L’accés al nou cos es podrà rea-
litzar tant per la mateixa especialitat com per
una especialitat diferent de la que l’aspirant
sigui titular en el seu cos d’origen.

Els aspirants que optin per aquest pro-
cediment d’accés no podran concórrer a la
mateixa especialitat pel procediment d’in-
grés lliure. Així mateix només serà possible
la participació en una única especialitat per
aquest procediment.

2.6 El compliment dels requisits esmen-
tats en aquesta base 2 s’entendrà que s’ha
de produir en la data d’acabament del ter-
mini de presentació de sol·licituds i mante-
nir-se fins el moment de la presa de pos-
sessió com a funcionari de carrera.

—3 Presentació de sol·licituds i pagament
3.1 Els qui desitgin prendre part en

aquests procediments selectius hauran de
presentar una sol·licitud, que es trobarà a

disposició dels interessats a les delegaci-
ons territorials i a la seu central del Depar-
tament d’Ensenyament i que també podrà
ser impresa a través de la pàgina d’Internet
del Departament d’Ensenyament http://
www.gencat.net/ense.

Aquesta sol·licitud, que en cada cas tin-
drà assignat un número de referència iden-
tif icatiu que serà diferent en cada una
d’elles, s’haurà d’emplenar segons les ins-
truccions que figuren al dors i haurà de ser
necessàriament un exemplar original (amb
dos fulls autocopiatius) o bé un joc de tres
còpies impreses a través d’Internet, de
manera que no se’n podran fer fotocòpies,
ja que cada sol·licitud ha de tenir un núme-
ro de referència diferenciat.

La sol·licitud que es presenti haurà d’anar
acompanyada d’una fotocòpia del docu-
ment nacional d’identitat o document acre-
ditatiu de la nacionalitat, que en qualsevol
cas haurà de ser vigent dins el termini de la
seva presentació. En aquesta sol·licitud hi
haurà de constar el codi del cos, el de l’es-
pecialitat i el del procediment d’ingrés o
d’accés en el qual participi l’aspirant,
d’acord amb aquesta convocatòria. La no
consignació d’aquestes dades determinarà
l’exclusió dels aspirants.

3.2 Cadascun dels aspirants haurà de
consignar a la casella corresponent de la
sol·licitud de participació el procediment
d’ingrés o d’accés pel qual participa, fent
constar el codi que correspongui segons
s’especifica a continuació:

Codi/Forma d’ingrés o d’accés
L=Procediment d’ingrés lliure.
R=Reserva per a aspirants amb disminu-
cions.
E=Procediment d’accés a un cos de grup
superior.
A=Procediment d’accés a un cos del ma-
teix grup i nivell de complement de desti-
nació.

3.3 Els aspirants amb disminucions, tant
si concorren per les places reservades per
a aspirants amb disminucions com per al-
tres procediments, faran constar a la case-
lla corresponent de la sol·licitud de partici-
pació aquesta condició, així com l’adaptació
que sol·liciten referent al temps i als mitjans
materials per a la realització de les proves,
per tal que puguin actuar en igualtat de
condicions que la resta dels participants. Si
aquesta adaptació no pot recollir-se íntegra-
ment a l’espai de la sol·licitud reservat per
a aquests efectes, ho faran constar en un
full adjunt.

Els aspirants que participin en el proce-
diment per la reserva de places per a aspi-
rants amb disminucions, acollint-se al que
s’estableix a la base 2.3 d’aquesta convo-
catòria, hauran d’indicar a la casella corres-
ponent de la sol·licitud de participació el tant
per cent de disminució que tinguin recone-
guda pels òrgans competents.

3.4 Els aspirants que participin per al-
gun dels procediments d’accés que s’es-
pecifiquen a les bases 2.4 i 2.5 d’aquesta
convocatòria hauran d’indicar a la casella
corresponent de la sol·licitud de participa-
ció el cos o escala del qual són funcionaris
de carrera, així com l’especialitat de la qual
són titulars en el cos d’origen.
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3.5 Els aspirants que no tinguin la naci-
onalitat espanyola hauran de consignar la
seva nacionalitat a la casella corresponent
de la sol·licitud de participació.

Així mateix, els aspirants que, d’acord
amb el que s’estableix a la base 7.2
d’aquesta convocatòria, reuneixen els re-
quisits per quedar exempts de la realitza-
ció de la prova prèvia d’acreditació del
coneixement de la llengua castellana pre-
vista a la mateixa base, hauran d’indicar
aquest fet a la casella corresponent de la
sol·licitud i hauran d’adjuntar-hi fotocòpia
compulsada del diploma superior d’espa-
nyol com a llengua estrangera establert pel
Reial decret 826/1988, de 20 de juliol (BOE
núm. 181, de 29.7.1988), modificat i com-
pletat pel Reial decret 1/1992, de 10 de
gener (BOE núm. 13, de 15.1.1992), o del
certificat d’aptitud en espanyol per a estran-
gers expedit per les escoles oficials d’idio-
mes.

Els aspirants que no adjuntin aquesta do-
cumentació a la sol·licitud de participació no
podran ser declarats exempts i, en conse-
qüència, hauran de realitzar la prova prèvia
d’acreditació del coneixement de la llengua
castellana, d’acord amb el que s’estableix
a la base 7.2 d’aquesta convocatòria.

3.6 Els aspirants que posseeixin algun
dels requisits per quedar exempts de la pro-
va oral i escrita de la llengua catalana a què
es fa referència a la base 7.3 hauran d’indi-
car aquest fet a la casella corresponent de la
sol·licitud i hauran d’adjuntar-hi una fotocò-
pia compulsada del document acreditatiu
corresponent, per tal de ser-ne declarats
exempts. Únicament no hauran d’adjuntar la
fotocòpia compulsada d’aquest document
acreditatiu els aspirants a qui ja els consti
aquesta informació en el registre informàtic
de personal docent de la Generalitat.

3.7 Els aspirants que participin pel pro-
cediment d’accés a cossos docents de grup
superior hauran de presentar, juntament
amb la sol·licitud de participació, una de-
claració expressa conforme reuneixen els
requisits exigits a la base 2.4.1 d’aquesta
convocatòria.

3.8 Els drets d’examen seran, d’acord
amb el que estableix l’article 36 de la Llei 15/
1997, de 24 de desembre (DOGC núm. 2548,
de 31.12.1997), de taxes i preus públics de
la Generalitat de Catalunya, modificada per
la Llei 30/2002 de pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya per al 2003 (DOGC
núm. 3791, annex, de 31.12.2002), els que
es detallen tot seguit:

Cos: mestres.
Import de drets: 35,45 euros.
Cos: professors tècnics de formació pro-

fessional.
Import de drets: 35,45 euros.
Cos: professors d’ensenyament secundari.
Import de drets: 45,10 euros.
Cos: professors d’escoles oficials d’idio-

mes.
Import de drets: 45,10 euros.
El pagament dels drets d’examen s’ha

d’efectuar en qualsevol de les oficines de la
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La
Caixa” que, mitjançant la transacció RIN,
validarà mecànicament l’imprès de sol·licitud
i estamparà el segell de l’entitat, de manera
que l’interessat, amb el full que li correspon,

pugui acreditar l’abonament. El pagament
també podrà fer-se amb targeta de crèdit o
de dèbit de qualsevol entitat bancària mit-
jançant transacció electrònica a través de la
pàgina d’Internet del Departament d’Ense-
nyament http://www.gencat.net/ense o uti-
litzant els terminals ServiCaixa. En aquest
darrer cas el pagament podrà fer-se fins a
l’hora de tancament de les seves oficines l’úl-
tim dia de termini per presentar la sol·licitud.

La manca de pagament o l’abonament
fora de termini determinarà l’exclusió de l’as-
pirant.

Estaran exempts del pagament dels drets
d’examen els aspirants en situació d’atur
que no percebin cap prestació econòmica
i els jubilats, sempre que ho justifiquin do-
cumentalment.

En cap cas la presentació de la sol·licitud
i el pagament a l’oficina bancària no com-
portarà la substitució del tràmit necessari de
presentació de la sol·licitud dins el termini i
en la forma escaient en els llocs que preve-
uen a aquests efectes les bases 3.10 i 3.11
d’aquesta convocatòria.

Els aspirants que estiguin exempts del pa-
gament dels drets d’examen perquè es tro-
ben en situació d’atur hauran d’adjuntar a
la sol·licitud un certificat expedit en la cor-
responent Oficina de Treball de la Genera-
litat (OTG) del Departament de Treball, o si
s’escau, del Instituto Nacional de Empleo
(INEM) on consti que es troben en situació
d’atur i que no perceben cap prestació eco-
nòmica. Aquest certificat haurà d’estar ex-
pedit en una data inclosa dins del termini
de presentació de sol·licituds, o bé, si està
emès en una data posterior, haurà d’estar
referit a una data inclosa dins del termini de
presentació de sol·licituds.

Si aquest certificat és emès per l’òrgan
competent d’una comunitat autònoma de
l’Estat espanyol o d’algun estat membre de
la Unió Europea tindrà la mateixa conside-
ració que l’emès per l’Oficina de Treball de
la Generalitat.

3.9 Únicament podrà presentar-se més
d’una sol·licitud de participació quan l’aspi-
rant opti a més d’una especialitat.

3.10 Presentació de la sol·licitud.
Les sol·licituds de participació i la docu-

mentació que en cada cas s’hagi d’adjun-
tar podran presentar-se amb anterioritat al
pagament dels drets d’examen si aquest es
fa directament per algun dels mitjans pre-
vistos a la base 3.8, de manera que l’inte-
ressat no haurà de fer cap altre tràmit. Tot
i la presentació, la sol·licitud no tindrà efec-
tes fins que no s’hagi comprovat el paga-
ment efectiu dels drets d’examen.

Les sol·licituds de participació s’adreça-
ran a la directora general de Recursos Hu-
mans del Departament d’Ensenyament (Via
Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) i po-
dran presentar-se:

a) A les delegacions territorials del Depar-
tament d’Ensenyament, les adreces de les
quals figuren a l’annex 8.

b) En qualsevol dels llocs que preveu l’ar-
ticle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre (BOE núm. 285, de 27.11.1992),
de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu
comú, d’acord amb les condicions assenya-
lades pel precepte esmentat.

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

Les sol·licituds de participació subscrites
pels aspirants residents a l’estranger es
podran presentar, dins el termini establert,
per mitjà de les representacions diplomàti-
ques o consulars espanyoles corresponents,
que les trametran tot seguit a l’organisme
competent.

De manera excepcional, si no es fa el pa-
gament dels drets d’examen per algun dels
mitjans previstos a la base 3.8, es podrà fer
l’ingrés mitjançant transferència bancària al
compte corrent 2100-3000-11-2201661873.

Els qui utilitzin aquest mitjà de pagament
hauran de fer constar com a ordenant el DNI
i el nom i cognoms de l’aspirant, hauran
d’adjuntar a la sol·licitud el resguard de la
imposició i l’hauran de presentar en algun
dels llocs previstos a aquest efecte. En
aquest cas, per garantir la validesa del pa-
gament és imprescindible que en la primera
posició del remitent consti el DNI de l’aspi-
rant i a continuació els cognoms i el nom.

3.11 Termini de presentació.
El termini de presentació de sol·licituds

serà de vint dies naturals comptats a partir
de l’endemà de la publicació d’aquesta
Resolució de convocatòria al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

3.12 Preferència d’àmbit territorial on re-
alitzar les proves.

La presentació de la sol·licitud en una de-
legació territorial determinada s’interpreta-
rà com una preferència d’àmbit territorial on
realitzar les proves. Les que es presentin a
la Direcció General de Recursos Humans
s’entendrà que sol·liciten Barcelona I (ciu-
tat) com a preferència d’àmbit territorial, a
no ser que s’adjunti a la sol·licitud una pe-
tició de realitzar les proves en un altre àmbit
territorial.

—4 Admissió d’aspirants
4.1 Llista d’admesos i exclosos.
Transcorregut el termini de presentació de

sol·licituds, la Direcció General de Recursos
Humans, en el termini màxim d’un mes, farà
pública al DOGC la resolució que declara
aprovada la llista provisional d’admesos i
exclosos. En aquesta resolució s’indicaran
els llocs on s’exposarà al públic la llista
certificada completa dels aspirants adme-
sos i exclosos, que, en tot cas, s’haurà d’ex-
posar a la seu central del Departament d’En-
senyament i en cadascuna de les seves
delegacions territorials, així com a la pàgina
d’Internet del Departament d’Ensenyament
http://www.gencat.net/ense. En aquesta
llista hauran de constar, almenys, el nom i
cognoms, el número de DNI o del document
acreditatiu de la nacionalitat (en el cas de
no tenir l’espanyola), el procediment selec-
tiu pel qual participa l’aspirant i, si s’escau,
l’exempció de la prova de llengua castella-
na per aquells aspirants que no tinguin la
nacionalitat espanyola, l’exempció de la
prova de la llengua catalana, així com el mo-
tiu de l’exclusió dels aspirants provisional-
ment exclosos.

Amb la publicació de la resolució que de-
clari aprovada la llista d’admesos i exclo-
sos es considerarà feta la corresponent
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notificació als interessats, als efectes del que
disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre.

4.2 Els aspirants que figurin com a ex-
closos en aquesta llista provisional podran
formular, en el termini de deu dies hàbils a
partir de l’endemà de la publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de la
resolució que la declari aprovada, i davant
la Direcció General de Recursos Humans,
les reclamacions que creguin oportunes,
d’acord amb el que disposa l’article 71 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per tal
d’esmenar el defecte que hagi motivat la
seva exclusió.

En cas que l’interessat no esmeni el de-
fecte que hagi motivat la seva exclusió dins
d’aquest termini, se’l tindrà per desistit de
la seva sol·licitud, d’acord amb el que dis-
posa l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú.

Igualment, els aspirants que adverteixin
errors en les seves dades personals podran
presentar la reclamació oportuna dins
d’aquest mateix termini per tal d’esmenar
la deficiència.

4.3 Les reclamacions presentades s’es-
timaran o es desestimaran en la resolució de
la Direcció General de Recursos Humans que
declari aprovada la llista definitiva d’aspirants
admesos i exclosos, que es publicarà al Di-
ari Oficial de la Generalitat de Catalunya en
el termini previst a la base 6.1. En aquesta
resolució s’indicaran els llocs on s’exposarà
al públic la llista certificada completa dels
aspirants admesos i exclosos, que, en tot
cas, s’haurà d’exposar a la seu central del De-
partament d’Ensenyament i en cadascuna de
les delegacions territorials, així com a la pà-
gina d’Internet del Departament d’Ensenya-
ment http://www.gencat.net/ense. En aquesta
llista hauran de constar els aspirants distribu-
ïts per tribunals, així com la data, l’hora i el
lloc on es realitzaran l’acte de presentació dels
aspirants i el procediment selectiu.

Contra la resolució esmentada, que po-
sarà fi a la via administrativa, les persones
interessades podran interposar recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, també podran interposar po-
testativament recurs de reposició, previ al
recurs contenciós administratiu, davant la
directora general de Recursos Humans, en
el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la seva publicació al DOGC, segons el
que disposen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

4.4 El fet de figurar en la llista d’adme-
sos no implica el reconeixement als interes-
sats de la possessió dels requisits exigits
en els procediments d’ingrés i/o d’accés
definits en aquesta convocatòria. Quan de
la revisió de la documentació que, d’acord
amb la base 9 d’aquesta convocatòria cal

presentar en cas de superar els procedi-
ments esmentats, es dedueixi que un aspi-
rant no reuneix algun dels requisits exigits,
l’interessat perdrà tots els drets que es
puguin derivar de la seva participació en el
procediment corresponent.

4.5 Els drets d’examen seran retornats,
amb la sol·licitud prèvia dels interessats, als
aspirants que figurin a la llista definitiva a
què fa referència la base 4.3 com a exclo-
sos del procés selectiu, d’acord amb el que
preveu el Reglament sobre taxes i preus
públics de la Generalitat de Catalunya, apro-
vat pel Decret 277/1999, de 28 de setem-
bre ( DOGC núm. 3002, de 26.10.1999).

—5 Òrgans de selecció
5.1 La selecció dels participants en els

diferents procediments selectius definits en
aquesta convocatòria serà realitzada pels
tribunals que a tals efectes nomenarà la
Direcció General de Recursos Humans.

5.2 Un cop publicada la llista provisio-
nal d’aspirants admesos i exclosos, la Di-
recció General de Recursos Humans pro-
cedirà al nomenament dels tribunals que
hauran de jutjar els procediments d’ingrés i
d’accés i se’n farà pública la composició al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
amb anterioritat a l’inici dels procediments
selectius.

Es podran nomenar tants tribunals com
es consideri necessari per a cada especia-
litat, i també es podran nomenar tribunals
diferents per als procediments d’ingrés lliu-
re, d’accés a altres cossos docents i d’ad-
quisició de noves especialitats.

Quan el nombre d’aspirants presentats a
una mateixa especialitat sigui reduït i no faci
aconsellable el nomenament de tribunals
diferents per jutjar els procediments d’ingrés
i d’accés, es podrà nomenar un únic tribu-
nal, que actuarà de manera separada per a
cada un dels procediments.

Quan es nomeni més d’un tribunal per es-
pecialitat i mateix procediment, els presi-
dents corresponents s’hauran de coordinar,
per tal de vetllar per l’homogeneïtzació dels
criteris d’actuació.

En les especialitats per a les quals es no-
meni més d’un tribunal, el nombre de pla-
ces que s’assignarà per cada procediment
d’ingrés o d’accés a cada un d’ells es farà
multiplicant el nombre d’aspirants assistents
a l’acte de presentació en cada tribunal pel
coeficient obtingut de dividir la totalitat de
places de l’especialitat ofertes en la convo-
catòria entre el nombre total d’aspirants pre-
sentats que opten a l’especialitat esmenta-
da. Amb aquesta finalitat, els tribunals
hauran d’informar en l’aplicació informàtica
de gestió de tribunals, el nombre d’aspirants
presentats a l’acte esmentat i especificaran
el procediment pel qual participen.

5.3 Composició dels tribunals:
5.3.1 En el procediment d’ingrés al cos

de mestres, els tribunals estaran constituïts
per:

a) Un president, designat per la Direcció
General de Recursos Humans entre els fun-
cionaris del cos d’inspectors d’educació, o
del cos d’inspectors al servei de l’adminis-
tració educativa adscrits a llocs de treball
de la Inspecció d’Ensenyament, o entre els
funcionaris en actiu a Catalunya de qualse-
vol dels cossos docents.

b) Quatre vocals, designats mitjançant
sorteig públic d’entre els funcionaris del cos
de mestres que tinguin reconeguda la ca-
pacitació per l’especialitat corresponent, en
servei actiu i amb destinació en centres
docents o serveis educatius de l’àmbit ter-
ritorial on hagin d’actuar, respectant en tot
cas el que s’estableix en aquesta base. En
el cas que no sigui possible la realització del
sorteig entre els funcionaris amb destinació
a un determinat àmbit territorial, aquest es
realitzarà entre tots els que, reunint les con-
dicions esmentades, tinguin la seva desti-
nació a Catalunya.

5.3.2 En els procediments d’ingrés al
cos de professors tècnics de formació pro-
fessional, els tribunals estaran constituïts
per:

a) Un president, designat per la Direcció
General de Recursos Humans entre els fun-
cionaris del cos d’inspectors d’educació, o
del cos d’inspectors al servei de l’adminis-
tració educativa adscrits a llocs de treball
de la Inspecció d’Ensenyament, o entre els
funcionaris en actiu a Catalunya de qualse-
vol dels cossos docents.

b) Quatre vocals, designats mitjançant
sorteig públic d’entre els funcionaris del cos
de professors tècnics de formació professi-
onal de l’especialitat, en servei actiu i amb
destinació en centres docents de l’àmbit
territorial on hagin d’actuar, respectant en
tot cas el que s’estableix en aquesta base.
En el cas que no sigui possible la realització
del sorteig entre els funcionaris amb desti-
nació a un determinat àmbit territorial,
aquest es realitzarà entre tots els que, reu-
nint les condicions esmentades, tinguin la
seva destinació a Catalunya.

5.3.3 En els procediments d’ingrés i/o
d’accés al cos de professors d’ensenyament
secundari, els tribunals estaran constituïts
per:

a) Un president, designat per la Direcció
General de Recursos Humans entre els fun-
cionaris del cos d’inspectors d’educació, o
del cos d’inspectors al servei de l’adminis-
tració educativa adscrits a llocs de treball
de la Inspecció d’Ensenyament, o entre els
funcionaris del cos de professors d’ense-
nyament secundari en servei actiu a Cata-
lunya, sempre que sigui possible, amb la
condició de catedràtic.

b) Quatre vocals, designats mitjançant
sorteig públic d’entre els funcionaris del cos
de professors d’ensenyament secundari de
l’especialitat corresponent, en servei actiu i
amb destinació en centres docents o ser-
veis educatius de l’àmbit territorial on hagin
d’actuar, respectant en tot cas el que esta-
bleix aquesta base. En el cas que no sigui
possible la realització del sorteig entre els
funcionaris amb destinació a un determinat
àmbit territorial, aquest es realitzarà entre
tots els que, reunint les condicions esmen-
tades, tinguin la seva destinació a Catalunya.

Sempre que sigui possible, almenys dos
dels vocals tindran la condició de catedràtic.

5.3.4 En els procediments d’ingrés i/o
d’accés al cos de professors d’escoles ofi-
cials d’idiomes, els tribunals estaran cons-
tituïts per:

a) Un president, designat per la Direcció
General de Recursos Humans entre els fun-
cionaris del cos d’inspectors d’educació, o
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del cos d’inspectors al servei de l’adminis-
tració educativa adscrits a llocs de treball
de la Inspecció d’Ensenyament, o entre els
funcionaris del cos de professors d’escoles
oficials d’idiomes en servei actiu a Cata-
lunya, sempre que sigui possible, amb la
condició de catedràtic.

b) Quatre vocals, designats mitjançant
sorteig públic entre els funcionaris del cos
de professors d’escoles oficials d’idiomes,
en servei actiu i amb destinació en centres
docents a Catalunya, respectant, en tot cas,
el que s’estableix en aquesta base.

Sempre que sigui possible, almenys dos
dels vocals tindran la condició de catedràtic.

5.3.5 L’acte de sorteig dels membres
dels tribunals tindrà lloc el dia 21 de març
de 2003, a les 10 hores, a la seu central del
Departament d’Ensenyament (Via Augusta,
202-226, 08021 Barcelona).

Quan no hi hagi funcionaris docents en
servei actiu dels cossos a què s’ha fet es-
ment anteriorment en nombre suficient d’al-
guna de les especialitats de la convocatò-
ria, i també per aquelles especialitats l’índole
de les quals així ho aconselli, els vocals els
designarà la Direcció General de Recursos
Humans, de conformitat amb el que esta-
bleix aquesta base.

En la designació dels tribunals es vetllarà
pel compliment del principi d’especialitat,
segons el qual almenys la majoria dels seus
membres hauran de ser titulars de l’especi-
alitat que s’hagi de jutjar. Quan això no si-
gui possible, els tribunals es podran com-
pletar amb funcionaris d’un altre cos i/o
especialitat i es podran designar en aquest
cas assessors especialistes d’acord amb la
base 5.8.1 d’aquesta convocatòria.

En tot cas, la totalitat dels membres i dels
assessors dels tribunals hauran de pertà-
nyer a cossos d’igual o superior grup de
classificació que el que correspongui al cos
al qual opten els aspirants.

En la designació dels tribunals s’haurà de
garantir la competència lingüística oral i es-
crita de les dues llengües oficials a Catalunya
de la majoria dels seus membres.

Actuarà com a secretari el vocal amb
menys antiguitat en el cos, llevat que el tri-
bunal decideixi determinar-ho d’una altra
manera.

5.4 Per a cada tribunal titular es desig-
narà, si escau, pel mateix procediment, un
tribunal suplent.

5.5 La participació en els tribunals té ca-
ràcter obligatori, de conformitat amb el que
disposa l’article 11 del Reial decret 850/
1993, de 4 de juny.

5.6 Si en qualsevol dels membres del tri-
bunal concorren les circumstàncies que as-
senyala l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, aquest s’abstindrà d’actu-
ar; altrament, podrà ser recusat segons
preveu l’article 29 de la Llei esmentada.

Així mateix, s’hauran d’abstenir d’actuar
tots aquells membres que hagin realitzat
tasques de preparació d’aspirants per a l’in-
grés als cossos respectius en els cinc anys
anteriors a la publicació d’aquesta convo-
catòria.

Els presidents sol·licitaran dels membres
del tribunal una declaració expressa segons

la qual no es troben afectats per les circum-
stàncies que es detallen en els dos parà-
grafs anteriors.

La Direcció General de Recursos Humans
publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya la resolució, si escau, de nome-
nament de nous membres dels tribunals que
hauran de substituir a aquells que hagin
perdut la seva condició de membre del tri-
bunal per alguna de les causes previstes en
aquesta base o per causa de força major.

5.7 Prèvia convocatòria dels presidents,
es constituiran els tribunals amb assistèn-
cia del president titular o, si escau, del su-
plent i, almenys, de tres vocals que seran
els titulars o, si hi manquen aquests, els
suplents.

Llevat que es donin circumstàncies ex-
cepcionals, l’apreciació de les quals corres-
pondrà a la Direcció General de Recursos
Humans, un cop constituïts els tribunals
només podran actuar els membres presents
a l’acte de constitució i n’hi haurà prou amb
l’assistència de tres d’ells per a la validesa
de les sessions.

La suplència del president titular l’auto-
ritzarà la Direcció General de Recursos
Humans, i la dels vocals titulars el president
que hagi d’actuar, tenint en compte que la
suplència haurà de recaure en qualsevol
vocal suplent.

Tanmateix, si en el moment de l’inici de
les proves algun tribunal no ha pogut cons-
tituir-se, després d’haver esgotat tots els
procediments previstos a tals efectes, la
Direcció General de Recursos Humans
adoptarà les mesures procedents per tal de
garantir el dret dels aspirants a la participa-
ció en el procediment selectiu.

5.8 Funcions dels tribunals.
Correspon als tribunals:
En els procediments d’ingrés lliure, la va-

loració de les proves a què fan referència
l’article 26.1 i l’article 27 del Reial decret
850/1993, de 4 de juny.

En els procediments d’accés, la valora-
ció de la prova a què es refereixen els arti-
cles 5.3 i 8.3 del Reial decret 575/1991, de
22 d’abril.

La qualificació de la prova de coneixe-
ments orals i escrits de les dues llengües
oficials a Catalunya en el procediments d’in-
grés lliure i/o d’accés, si escau.

En tots els procediments, la valoració dels
mèrits de la fase de concurs.

El desenvolupament del procediment se-
lectiu corresponent, d’acord amb el que es
disposa en aquesta convocatòria.

L’agregació de les puntuacions correspo-
nents a les diferents fases del procediment
selectiu, l’ordenació dels aspirants i la de-
claració dels que hagin superat el procedi-
ment.

L’elaboració i publicació de les llistes dels
aspirants seleccionats i el seu trasllat a la
Direcció General de Recursos Humans.

5.8.1 Els tribunals podran proposar la in-
corporació d’assessors especialistes, els
quals es limitaran a assessorar els membres
del tribunal en l’avaluació dels coneixements
i mèrits objecte de l’especialitat. La designa-
ció dels assessors, si s’escau, correspondrà
a la Direcció General de Recursos Humans.

En aquest sentit, a cada un dels tribunals
que es constitueixi es podran assignar, si

cal, assessors especialistes en llengua que
assessoraran el tribunal respecte de la ca-
pacitació dels aspirants en el coneixement,
oral i escrit, de la llengua catalana.

5.8.2 El procediment d’actuació dels tri-
bunals s’ajustarà a la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment
administratiu comú.

5.9 Els tribunals qualificadors adoptaran
les mesures necessàries per tal que els as-
pirants amb disminucions puguin disposar
d’oportunitats similars a les dels altres par-
ticipants per a la realització de les proves.

En aquest sentit s’establiran per a les per-
sones amb disminució que ho demanin en
les sol·licituds de participació, en la forma
prevista a la base 3.3 d’aquesta convoca-
tòria, les possibles adaptacions de temps i
mitjans materials per a la seva realització.

Els tribunals decidiran sobre les peticions
d’adaptacions que s’efectuïn i podran re-
querir a l’interessat, mitjançant una entre-
vista personal o altres mitjans adients, la
informació que considerin necessària per a
l’adaptació sol·licitada. Així mateix, també
els podrà demanar el corresponent dicta-
men als equips multiprofessionals o òrgans
tècnics competents amb relació a la proce-
dència de l’esmentada adaptació.

A aquests efectes, es concedirà fins a un
terç més del temps fixat per realitzar la pro-
va de què es tracti.

5.10 Els tribunals no podran declarar
que han superat el procediment selectiu un
nombre superior d’aspirants al de les pla-
ces assignades.

Seran nul·les de ple dret les propostes
que sobrepassin el nombre de places as-
signades al tribunal, sens perjudici de la
responsabilitat que pugui recaure sobre els
tribunals que així ho facin.

5.11 Els tribunals que actuïn en els pro-
cediments selectius del cos de mestres i de
professors tècnics de formació professional
estaran inclosos dins la categoria segona, als
efectes que preveu el Decret 201/1993, de
27 de juliol (DOGC núm. 1787, de 23.8.1993),
de modificació del Decret 337/1988, de 17
d’octubre, de regulació i actualització d’in-
demnitzacions per raó de serveis a la Gene-
ralitat de Catalunya, i de revisió dels imports
de determinades indemnitzacions.

Els tribunals que actuïn en els procedi-
ments selectius del cos de professors d’en-
senyament secundari i cos de professors
d’escoles oficials d’idiomes, estaran inclo-
sos dintre de la categoria primera als efec-
tes que s’esmenten al paràgraf anterior.

—6 Inici i desenvolupament de les proves
6.1 Inici.
El procediment selectiu començarà a

partir del dia 26 d’abril de 2003 i finalitzarà
abans del 27 de juny d’aquest any.

Les proves de la fase d’oposició es rea-
litzaran en els dies següents no lectius a
partir del mateix dia de l’acte de presenta-
ció i hauran d’haver finalitzat el 26 de juny
de 2003.

Amb anterioritat al 26 d’abril de 2003 i
sempre amb set dies naturals d’antelació
com a mínim, la Direcció General de Recur-
sos Humans publicarà al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya la resolució que
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declari aprovada la llista definitiva d’aspi-
rants admesos i exclosos.

6.2 Citació dels aspirants.
Els aspirants seran convocats per a cada

part del procediment selectiu mitjançant una
citació única. En seran exclosos els que no
hi compareguin personalment, llevat dels
casos excepcionals de força major deguda-
ment justificats i lliurement apreciats pel
tribunal.

A aquests efectes, els aspirants convo-
cats per a la realització d’una prova hauran
de presentar-se davant el tribunal en la data
i a l’hora que s’indiquin a la citació.

Una vegada començat el procediment se-
lectiu, no serà obligatòria la publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
dels anuncis successius de la celebració de
la resta del procediment esmentat. El tribu-
nal farà públics aquests anuncis en el local
on s’estigui celebrant el procediment selec-
tiu, com a mínim, amb dotze hores d’ante-
lació a l’inici de l’actuació dels aspirants, si
es tracta de la mateixa prova, i amb vint-i-
quatre hores d’antelació si es tracta d’una
altra prova.

6.3 Desenvolupament i procediment.
En l’ordre d’actuació dels aspirants es tin-

drà en compte el procediment selectiu pel
qual participen i, dins d’aquest, l’actuació
la iniciaran aquells el primer cognom dels
quals comenci per la lletra “Z” de conformi-
tat amb el que disposa la Resolució de GRI/
3702/2002, de 17 de desembre de 2002
(DOGC núm. 3786, de 20.12.2002), per la
qual es dóna publicitat al resultat del sor-
teig públic per determinar l’ordre d’actua-
ció dels aspirants en els processos selec-
tius que es realitzin durant l’any 2003, per
a l’ingrés a la funció pública de la Genera-
litat de Catalunya.

A aquests efectes, l’ordre d’actuació dels
aspirants, amb independència de quan es
realitzi la prova de coneixement de les dues
llengües oficials a Catalunya, si s’escau, serà
el següent: en primer lloc, els aspirants que
participin pels procediments d’accés que
s’estableixen a les bases 2.4 i 2.5, i en segon
lloc els qui ho facin pel procediment d’in-
grés lliure, conjuntament amb aquells que
participin per la reserva d’aspirants amb
disminucions.

Els tribunals que no disposin d’aspirants
el primer cognom dels quals comenci amb
la lletra esmentada, iniciaran l’ordre d’actu-
ació per la lletra o lletres següents.

El tribunal podrà requerir als aspirants en
qualsevol moment del procediment perquè
acreditin la seva identitat.

Així mateix, si en qualsevol moment del
procediment selectiu arriba a coneixement
del tribunal que algun aspirant no reuneix
els requisits exigits per aquesta convoca-
tòria, el president, amb l’audiència prèvia
a l’interessat, comunicarà a la Direcció
General de Recursos Humans als efectes
procedents les inexactituds o les falsedats
formulades per l’aspirant en la sol·licitud
d’admissió als procediments selectius, amb
proposta d’exclusió. En aquest cas, i fins
al moment en què la consellera d’Ensenya-
ment dicti la resolució corresponent, l’as-
pirant podrà continuar de manera condici-
onal la seva participació en el procediment
selectiu.

Contra aquella resolució, l’aspirant podrà
interposar recurs contenciós administratiu,
davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya, en el termini de dos mesos a comp-
tar de l’endemà de la seva notificació, de
conformitat amb el que disposa l’article 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

També podran interposar potestativament
recurs de reposició, previ al recurs conten-
ciós administratiu, davant la consellera d’En-
senyament, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva notificació,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

6.4 Les proves corresponents a les
especialitats d’idiomes moderns en el cos
de professors d’ensenyament secundari i en
el cos de professors d’escoles oficials d’idi-
omes s’hauran de realitzar en l’idioma cor-
responent.

—7 Sistema de selecció
7.1 Fase de concurs.
Fent ús del full d’autobarem que es faci-

litarà juntament amb la sol·licitud de partici-
pació i que també es podrà imprimir a través
de la pàgina d’Internet del Departament d’En-
senyament http://www.gencat.net/ense, els
aspirants al·legaran a l’acte de presentació
tots els mèrits que considerin oportuns,
d’acord amb el procediment pel qual partici-
pen i segons els barems que es publiquen
als annexos 1, 2 i 3 d’aquesta convocatòria,
i lliuraran al tribunal els documents justifica-
tius corresponents, juntament amb el full
esmentat. En l’acte de presentació aquesta
documentació s’introduirà en un sobre que
es tancarà i quedarà custodiada pel tribunal
fins al moment en què n’haurà de fer ús en
els termes previstos en aquesta base. En
aquell moment es procedirà a l’obertura dels
sobres en sessió pública comunicada prèvi-
ament.

Només es podran puntuar els mèrits que
s’al·leguin en l’acte de presentació, els quals
hauran de ser degudament justificats mit-
jançant la documentació que es determina
en els annexos citats.

Després de la publicació de la qualificació
de la prova de contingut pràctic, que s’es-
pecifica com a segona a la base 7.4.2
d’aquesta convocatòria, i abans de finalitzar
la realització de la tercera prova prevista a la
mateixa base, els tribunals faran públics els
resultats de la valoració dels mèrits al tauler
d’anuncis del local on es realitzi el procedi-
ment selectiu, i obriran un termini de dos dies
hàbils a comptar de l’endemà de la publica-
ció per a la presentació de reclamacions
davant el president del tribunal, o de nova
documentació justificativa de mèrits al·legats
en la sol·licitud de participació, sempre que
aquests hagin estat perfeccionats fins a la
data de finalització del termini de presenta-
ció de sol·licituds de participació.

Immediatament després de la publicació
per part dels tribunals de la llista d’aspirants
que han resultat seleccionats en el procedi-
ment selectiu, de conformitat amb el que
estableix la base 8 d’aquesta convocatòria,

un cop estimades o desestimades les re-
clamacions presentades, o admesa o no la
nova documentació justificativa aportada,
els tribunals faran públics els resultats de la
valoració definitiva dels mèrits de tots els
aspirants que hagin realitzat la tercera pro-
va de la fase d’oposició. Contra aquesta re-
solució els interessats podran interposar
recurs d’alçada davant la directora general
de Recursos Humans, segons el que pre-
veuen 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.

La recuperació de la documentació pre-
sentada pels aspirants s’efectuarà en el lloc,
la data i l’hora que els tribunals fixin, llevat
que es produeixi reclamació per part d’al-
gun aspirant; en aquest cas, els tribunals
podran retenir-la a efectes de comprovació
o prova. En cap cas no es retornarà el full
d’autobarem. Quan no s’hagi retirat la do-
cumentació en el termini assenyalat, s’en-
tendrà que els aspirants renuncien a la seva
recuperació. Un cop retirada la documen-
tació, els aspirants no podran efectuar cap
reclamació pel que fa a aquest aspecte.

7.2 Prova d’acreditació del coneixement
de la llengua castellana pels aspirants que
no posseeixin la nacionalitat espanyola.

D’acord amb el que estableix l’article 26.1
del Reial decret 850/1993, de 4 de juny, amb
caràcter previ a la realització de la prova
escrita de coneixements, els aspirants que
participin en el procediment selectiu i que
no posseeixin la nacionalitat espanyola hau-
ran d’acreditar el coneixement de la llengua
castellana mitjançant la realització d’una
prova en la qual es comprovarà que posse-
eixen un nivell adequat de comprensió i
expressió oral i escrita en aquesta llengua.

La prova consistirà en una redacció en
castellà d’un mínim de dues-centes parau-
les i d’una conversa amb el tribunal, i serà
qualificada d’apte o no apte; s’haurà d’ob-
tenir la qualificació d’apte per passar a re-
alitzar la fase d’oposició del procediment
selectiu, que serà la regulada amb caràcter
general a la base 7.3 i 7.4 d’aquesta con-
vocatòria, exceptuant el que fa referència a
l’acreditació del coneixement del castellà.

Quedaran exempts de la realització de la
prova prevista en aquesta base els aspirants
que puguin acreditar la possessió del diplo-
ma superior d’espanyol com a llengua es-
trangera establert pel Reial decret 826/1988,
de 20 de juliol (BOE núm. 181, de 29.7.1988),
modificat i completat pel Reial decret 1/1992,
de 10 de gener (BOE núm. 13, de 15.1.1992),
o estiguin en possessió del certificat d’apti-
tud en espanyol per a estrangers expedit per
les escoles oficials d’idiomes.

En iniciar-se el procediment selectiu, els
tribunals corresponents disposaran de la
relació d’aspirants exempts de la prova
d’acreditació del coneixement de la llengua
castellana.

7.3 Prova de coneixements de les dues
llengües oficials a Catalunya, tant en l’ex-
pressió oral com en l’escrita.

D’acord amb el que estableix el Decret
244/1991, de 28 d’octubre (DOGC núm.
1524, de 29.11.1991), sobre el coneixement
de les dues llengües oficials per a la provi-
sió de llocs de treball docents dels centres



35

Núm. 939

públics d’ensenyament no universitari de
Catalunya, dependents del Departament
d’Ensenyament, en els procediments d’in-
grés i d’accés els aspirants hauran d’acre-
ditar el coneixement, tant en l’expressió oral
com en l’escrita, de les dues llengües ofici-
als a Catalunya mitjançant una prova de
caràcter eliminatori, que consistirà en:

7.3.1 Per a l’ingrés al cos de mestres.
Llengua catalana.
1) Prova escrita: exposició d’una propos-

ta a triar entre dues opcions. Les propostes
versaran sobre un tema relacionat amb
l’exercici professional del mestre. El temps
per a la realització de la prova escrita serà
d’una hora.

2) Prova oral: consistirà en la lectura d’un
text breu relacionat amb l’exercici professi-
onal del mestre i en un comentari posterior
sobre el mateix text. El temps per a la rea-
lització de la prova oral serà aproximada-
ment de quinze minuts.

Llengua castellana.
1) Prova escrita: exposició d’una propos-

ta a triar entre dues opcions. Les propostes
versaran sobre un tema relacionat amb
l’exercici professional del mestre. El temps
per a la realització de la prova escrita serà
d’una hora.

2) Prova oral: consistirà en la lectura d’un
text breu relacionat amb l’exercici professi-
onal del mestre i en un comentari posterior
sobre el mateix text. El temps per a la rea-
lització de la prova oral serà aproximada-
ment de quinze minuts.

Els aspirants exempts de la realització de
la prova escrita i oral de llengua catalana
realitzaran només la prova escrita i oral de
llengua castellana.

7.3.2 Per a l’ingrés i accés al cos de pro-
fessors d’ensenyament secundari, cos de
professors tècnics de formació professional
i al de professors d’escoles oficials d’idiomes:

Pel que fa a l’expressió escrita, la prova
consistirà en dues redaccions, cada una
d’elles d’almenys dues-centes paraules,
l’una redactada en llengua catalana i l’altra
en llengua castellana. El tribunal proposarà
quatre temes, dos en cada una de les llen-
gües, bé d’actualitat bé relacionats amb la
pràctica docent o amb aspectes didàctics
de l’especialitat corresponent. L’aspirant
n’haurà de triar dos, un per a cada una de
les redaccions. A més es formularan pre-
guntes de llengua catalana amb la finalitat
de comprovar la competència i el domini
d’estructures morfosintàctiques i del lèxic
per part dels aspirants.

Per a la realització de la prova de les dues
llengües, l’aspirant disposarà d’una hora pel
que fa a l’expressió escrita i de trenta mi-
nuts per a l’expressió oral.

Per a la valoració de l’expressió oral, els
tribunals tindran en compte el nivell demos-
trat pels aspirants en la lectura del tema a
què fa esment el punt 1 de la base 7.4.2
d’aquesta convocatòria. Quan els tribunals
ho considerin oportú i, en tot cas, en les
especialitats d’idiomes moderns, els aspi-
rants llegiran davant el tribunal la redacció
que s’esmenta en el paràgraf anterior, ex-
posaran de manera breu una qüestió plan-
tejada pel tr ibunal o conversaran amb
aquest. La part oral de la prova de las dues
llengües es durà a terme immediatament

després de la lectura del contingut de la
primera prova.

Els aspirants exempts de la realització de
la prova oral i escrita de la llengua catalana
faran només una redacció sobre un tema
dels dos proposats pel tribunal, disposaran
de mitja hora i faran servir la llengua caste-
llana. La redacció haurà de constar, al-
menys, de dues-centes paraules. Pel que
fa a la prova oral de llengua castellana, els
aspirants disposaran de quinze minuts.

En la prova oral els aspirants només hau-
ran de llegir la redacció que s’esmenta al
punt anterior davant del tribunal.

7.3.3 Les proves de llengua catalana i
de llengua castellana seran lliurades als tri-
bunals per la Direcció General de Recursos
Humans.

En la prova de coneixement de les dues
llengües oficials a Catalunya cadascun dels
aspirants serà qualificat pel tribunal d’apte
o no apte. Els aspirants que obtinguin la
qualificació de no apte no podran continuar
el procediment selectiu.

Quedaran exempts de la realització de la
prova oral i escrita de la llengua catalana
els aspirants que acreditin el coneixement
oral i escrit de la llengua catalana de nivell
equivalent o superior al certificat de sufici-
ència de català (C) d’acord amb les corres-
pondències establertes a l’Ordre CLT/197/
2002 de 12 de juny (DOGC núm. 3360, de
19.6.2002) sobre el títols, diplomes i certi-
ficats de coneixement de català de la Di-
recció General de Política Lingüística.

A aquests efectes, els interessats adjun-
taran a la sol·licitud de participació una fo-
tocòpia compulsada del document acredi-
tatiu corresponent, llevat d’aquells casos en
què aquesta informació consti en el registre
informàtic de personal docent de la Gene-
ralitat.

Igualment quedaran exempts de la rea-
lització de la prova oral i escrita de la llen-
gua catalana els aspirants que, sent del cos
de mestres, van accedir al cos esmentat
mitjançant una convocatòria específica de
p laces a la  Comuni ta t  Autònoma de
Catalunya. A aquests efectes, adjuntaran
a la sol·licitud de participació una declara-
ció expressa conforme van superar la prova
de coneixement de la llengua catalana, o de
les dues llengües oficials a Catalunya, es-
pecificant la convocatòria per la qual van
participar.

També quedaran exempts de la realitza-
ció de la prova oral i escrita de llengua
catalana els aspirants que hagin accedit al
cos de professors d’ensenyament secunda-
ri, cos de professors d’arts plàstiques i dis-
seny, cos de professors d’escoles oficials
d’idiomes, cos de professors tècnics de
formació professional i cos de mestres de
taller d’arts plàstiques i disseny, mitjançant
una convocatòria específica de places a la
Comunitat Autònoma de Catalunya realitza-
da a partir de l’any 1991. A aquests efec-
tes, adjuntaran a la sol·licitud de participa-
ció una declaració expressa conforme van
superar la prova de coneixement de la llen-
gua catalana, o de les dues llengües ofici-
als a Catalunya, especificant la convocatò-
ria per la qual van participar.

A la llista provisional d’admesos i exclo-
sos que estableix la base 4.1 d’aquesta con-

vocatòria es faran constar expressament els
aspirants que reuneixen els requisits suficients
del coneixement de la llengua catalana a
l’efecte de l’exempció prevista en aquesta
base.

Igualment es farà constar aquesta circum-
stància a la llista definitiva d’admesos i ex-
closos, que es farà pública, d’acord amb el
que estableix la base 4.3 d’aquesta convo-
catòria, una vegada estimades o desestima-
des les reclamacions presentades pels in-
teressats dins el termini establert.

En iniciar-se el procediment selectiu, els
tribunals corresponents disposaran de la
relació d’aspirants exempts de la realitza-
ció de la prova oral i escrita de la llengua
catalana.

Els aspirants que hagin tingut la qualifi-
cació d’apte en la prova d’acreditació del
coneixement de la llengua castellana, pels
que no posseeixin la nacionalitat espanyo-
la, faran només la prova oral i escrita de
llengua catalana. Si estan exempts d’aques-
ta tindran la qualificació d’apte en la prova
de coneixements de les dues llengües ofi-
cials a Catalunya.

En els procediments d’ingrés, la prova de
coneixements de les dues llengües oficials
a Catalunya es realitzarà en la mateixa ses-
sió en què es dugui a terme l’acte de pre-
sentació. Així mateix, en els procediments
d’accés, la prova a què fa referència el
paràgraf anterior i la resolució de qüestions
de caràcter pràctic es realitzaran, si escau,
en sessió única.

7.4 Fase d’oposició en els procediments
selectius d’ingrés lliure i reserva per a aspi-
rants amb disminucions:

7.4.1 La valoració de les proves a què
es refereix la base 5.8 d’aquesta convocatò-
ria, d’acord amb l’article 27 del Reial decret
850/1993, de 4 de juny, versarà sobre els
coneixements específics dels candidats ne-
cessaris per impartir docència, la seva apti-
tud pedagògica i el domini de les tècniques
necessàries per a la seva tasca docent.

7.4.2 La valoració de tots aquests co-
neixements es durà a terme mitjançant la
realització per part de l’aspirant, davant del
tribunal, de les proves eliminatòries se-
güents, segons l’ordre que s’esmenta a
continuació:

1. Prova consistent en el desenvolupa-
ment per escrit de dos temes.

El primer dels temes serà triat per l’aspi-
rant d’entre dos de trets a l’atzar pel tribu-
nal dels corresponents a la part A del tema-
ri de l’especialitat. El segon tema serà extret
a l’atzar pel tribunal dels de la part B del
temari que correspon al cos.

Per al desenvolupament d’aquests exer-
cicis cadascun dels aspirants disposarà de
quatre hores: dues hores per a cada un dels
temes.

Per a la valoració dels coneixements de
les especialitats que es convoquen, la pro-
va inclourà també la resposta per escrit a
una sèrie de qüestions en funció de la part
A del temari i en relació amb el contingut
curricular establert pel Departament d’En-
senyament que correspongui a l’especiali-
tat. L’aspirant n’haurà de contestar única-
ment un terç de les que li proposi el tribunal,
i disposarà d’un termini de dues hores per
a la seva resolució. Les qüestions seran fa-
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cilitades al tribunal per la Direcció General
de Recursos Humans.

Els aspirants llegiran el contingut d’aques-
ta prova en sessió pública davant el tribu-
nal, llevat d’aquelles especialitats en les
quals la naturalesa dels exercicis no fa re-
comanable la seva lectura.

Els tribunals qualificaran aquesta prova de
zero a deu punts. La distribució de la pun-
tuació es realitzarà en les proporcions se-
güents: tema de la part A), 40%; tema de la
part B), 30%; resposta a les qüestions, 30%.

Per a la superació d’aquesta prova els as-
pirants hauran d’obtenir una puntuació igual
o superior a cinc punts.

Finalitzada la prova, els tribunals faran pú-
bliques, al tauler d’anuncis del local on
aquesta s’hagi realitzat, les puntuacions
obtingudes pels aspirants que l’hagin supe-
rat i que poden passar a la prova següent.

2. Prova de contingut de caràcter pràctic.
El tribunal proposarà als aspirants la reso-

lució de qüestions de caràcter pràctic, pròpi-
es de cada especialitat, que necessàriament
hauran de tenir una referència al contingut del
temari respectiu, d’acord amb les especifica-
cions, pautes i criteris que es determinen a
l’annex 4 d’aquesta convocatòria.

El tribunal proposarà tres opcions i l’as-
pirant, a la vista del contingut d’aquestes,
en triarà una i disposarà d’un temps de tres
hores per al desenvolupament d’aquesta
prova, exceptuant les especialitats l’índole
de les quals faci recomanable ampliar o
disminuir el període de temps esmentat.

Els aspirants llegiran el contingut d’aques-
ta prova en sessió pública davant el tribu-
nal, llevat d’aquelles especialitats en les
quals la naturalesa dels exercicis no en fa
recomanable la lectura.

Els tribunals qualificaran aquesta prova de
zero a deu punts. Per a la seva superació
els aspirants hauran d’obtenir una puntua-
ció igual o superior a cinc punts. Finalitzada
la prova, els tribunals faran públiques al
tauler d’anuncis del local on aquesta s’hagi
realitzat, les puntuacions obtingudes pels
aspirants que l’hagin superat i que poden
passar a la prova següent.

3. Prova oral.
Consistirà en l’exposició oral, en sessió

pública davant el tribunal, d’un tema triat per
l’aspirant d’entre dos de trets a l’atzar per
ell mateix dels corresponents a la part A del
temari de l’especialitat.

L’exposició tindrà dues parts, la primera
d’elles versarà sobre els aspectes científics
o de contingut del tema escollit. En la se-
gona part, l’aspirant haurà de fer referència
a la relació del tema amb els continguts cur-
riculars establerts pel Departament d’Ense-
nyament i amb el seu tractament didàctic:
s’assenyalarà la ubicació del tema dins la
programació dels ensenyaments de què es
tracti i s’especificaran la motivació, la me-
todologia i la tècnica pedagògica que es pre-
veu utilitzar i la seva justificació, i també els
exercicis pràctics i complementaris o pro-
blemes previstos que es creguin necessa-
ris. S’indicarà, igualment, el procediment
d’avaluació i recuperació. En finalitzar l’ex-
posició, l’aspirant lliurarà al tribunal el guió,
la bibliografia i els documents de suport que
cregui convenients d’acord amb el contin-
gut de la prova.

Amb aquesta finalitat, l’aspirant podrà es-
collir el nivell de l’alumnat sobre el qual es
realitzarà el supòsit didàctic esmentat.

Finalitzada l’exposició, el tribunal podrà
plantejar preguntes o qüestions als candi-
dats en relació amb el contingut de la seva
intervenció.

Cadascun dels aspirants disposarà, com
a màxim, d’una hora per a l’exposició del
tema i el seu plantejament didàctic. Quan el
tribunal decideixi debatre amb el candidat
sobre el contingut de la seva exposició,
aquest disposarà d’un temps addicional de
fins a trenta minuts.

Per a la preparació d’aquesta prova, l’as-
pirant romandrà incomunicat dues hores,
durant les quals podrà consultar el material
bibliogràfic que cregui oportú.

Els tribunals qualificaran aquesta prova de
zero a deu punts. La distribució de la puntu-
ació es realitzarà en les proporcions següents:
primera part, 50%; segona part, 50%.

Per a la superació de la prova oral, els
aspirants hauran d’obtenir una puntuació
igual o superior a cinc punts.

Finalitzada aquesta prova, els tribunals
procediran a l’obtenció de la qualificació cor-
responent a la fase d’oposició dels aspirants
que hagin superat totes les proves. La qua-
lificació corresponent a aquesta fase d’opo-
sició serà la mitjana aritmètica de les pun-
tuacions obtingudes en les proves que la
integren, sempre que aquestes hagin estat
superades.

Únicament se sumarà la puntuació obtin-
guda a la fase de concurs a aquells aspi-
rants que hagin superat la totalitat de les
proves que constitueixen la fase d’oposició,
amb la finalitat d’obtenir la puntuació global
a què es refereix la base 8.1 d’aquesta
convocatòria.

7.5 Fase d’oposició en els procediments
selectius d’accés a cossos de grup superior.

La prova a què es refereix la base 5.8
d’aquesta convocatòria, d’acord amb l’arti-
cle 5.3 del Reial decret 575/1991, de 22
d’abril, tindrà per objecte la valoració dels
coneixements dels candidats sobre l’espe-
cialitat, així com els aspectes pràctics i els
recursos didàctics i pedagògics utilitzats.

En la primera part de la prova, el tribunal
proposarà als aspirants la resolució de qües-
tions de caràcter pràctic, pròpies de cada
especialitat, que necessàriament hauran de
tenir una referència al contingut del temari
respectiu, així com al nivell d’ensenyament a
impartir, d’acord amb les especificacions,
pautes i criteris que es determinen a l’annex
4 d’aquesta convocatòria.

El tribunal proposarà tres opcions i l’as-
pirant, a la vista del contingut d’aquestes,
en triarà una i disposarà d’un temps de tres
hores per al desenvolupament d’aquesta
part, exceptuant aquelles especialitats l’ín-
dole de les quals faci recomanable ampliar
o disminuir el període de temps esmentat.

En la segona part de la prova, els aspi-
rants demostraran els coneixements sobre
els continguts curriculars que hauran d’im-
partir i el seu domini dels recursos didàc-
tics i pedagògics mitjançant l’exposició, oral
i en sessió pública, d’un tema triat per l’as-
pirant d’entre sis trets per sorteig dels de la
part A del temari de l’especialitat correspo-
nent.

En aquesta exposició, l’aspirant donarà
una visió dels trets fonamentals del tema
triat, i d’acord amb el nivell (cicle o curs)
lliurement escollit per ell, completarà l’ex-
posició amb el plantejament didàctic del
tema: s’assenyalarà la ubicació del tema
dins la programació dels ensenyaments de
què es tracti i s’especificaran la motivació,
la metodologia i la tècnica pedagògica que
es preveu utilitzar i la seva justificació, i
també els exercicis pràctics i complemen-
taris o problemes previstos que es creguin
necessaris. S’indicarà, igualment, el proce-
diment d’avaluació i recuperació. En finalit-
zar l’exposició, l’aspirant lliurarà al tribunal
el guió, la bibliografia i els documents de
suport que cregui convenients, d’acord amb
el contingut de la prova.

Tot seguit l’aspirant efectuarà la lectura
de la part pràctica, si escau.

El tribunal podrà plantejar preguntes o
qüestions als candidats en relació amb el
contingut de la seva intervenció.

Cadascun dels aspirants romandrà inco-
municat dues hores per a la seva prepara-
ció, durant les quals podrà consultar el
material bibliogràfic que cregui oportú i dis-
posarà d’una hora i quinze minuts per a l’ex-
posició, la lectura de la part pràctica i, si
escau, per la lectura del contingut de la
prova de coneixements de les dues llengües
oficials a Catalunya.

Els tribunals qualificaran aquesta prova de
zero a deu punts. La distribució de la pun-
tuació es realitzarà en les proporcions se-
güents: primera part, caràcter pràctic, 40%;
segona part, exposició oral, 60%. Per a la
seva superació caldrà obtenir una puntua-
ció mínima de quatre punts.

Finalitzada aquesta prova, els tribunals fa-
ran públics els resultats de la valoració dels
mèrits al tauler d’anuncis del local on es re-
alitzi el procediment selectiu d’aquells aspi-
rants que l’hagin superada i obriran un termi-
ni de dos dies a comptar des de l’endemà de
la publicació, per a la presentació de recla-
macions davant el president del tribunal.

Una vegada estimades o desestimades
les reclamacions presentades, els tribunals
procediran a sumar les qualificacions defi-
nitives de la fase de concurs a aquells as-
pirants que van superar la prova i faran
pública la llista d’aspirants seleccionats en
el procediment selectiu, d’acord amb el que
preveu la base 8.2 d’aquesta convocatòria.
Immediatament després els tribunals faran
públics els resultats de la valoració definiti-
va dels mèrits dels aspirants que van supe-
rar la prova.

Contra aquest acte, les persones interes-
sades podran interposar recurs d’alçada
davant la directora general de Recursos
Humans, segons el que preveuen els arti-
cles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

7.6 Fase d’oposició en els procediments
selectius d’accés a cossos del mateix grup
i nivell de complement de destinació.

7.6.1 La prova a què es refereix la base
5.8 d’aquesta convocatòria, d’acord amb
l’article 8.3 del Reial decret 575/1991, de
23 d’abril, per aquells aspirants que partici-
pen per aquest procediment d’accés a la
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mateixa especialitat de la que siguin titulars
en el cos d’origen, consistirà en l’exposició
oral, seguida d’un debat, d’un projecte
docent elaborat pel candidat.

Cadascun dels aspirants disposarà d’una
hora i quinze minuts, respectivament, per a
l’exposició del projecte docent i el debat
plantejat pel tribunal.

Els tribunals qualificaran aquesta prova
d’acord amb el que disposa la base 7.6.3
d’aquesta convocatòria.

7.6.2 Per als aspirants que participen per
aquest procediment d’accés a diferent es-
pecialitat de la qual siguin titulars en el cos
d’origen, el tribunal, en la primera part de la
prova, proposarà la resolució de qüestions
de caràcter pràctic, pròpies de cada espe-
cialitat i sempre referides al nivell d’ensenya-
ments a impartir, d’acord amb les especifi-
cacions, pautes i criteris que es determinen
a l’annex 4 d’aquesta convocatòria.

El tribunal proposarà tres opcions i l’as-
pirant, a la vista del contingut d’aquestes,
en triarà una i disposarà d’un temps de tres
hores per al desenvolupament d’aquesta
part de la prova.

En la segona part de la prova, els aspi-
rants demostraran els coneixements sobre
els continguts curriculars que hauran d’im-
partir i el seu domini dels recursos didàctics
i pedagògics mitjançant l’exposició, oral i en
sessió pública, d’un tema triat per l’aspirant
d’entre sis trets per sorteig dels de la part A
del temari de l’especialitat corresponent.

En aquesta exposició l’aspirant donarà
una visió dels trets fonamentals del tema
tr iat ,  i  d’acord amb e l  n ive l l  (c ic le o
curs) lliurement escollit per ell, completa-
rà l’exposició amb el plantejament didàctic
del tema: s’assenyalarà la ubicació del
tema dins la programació dels ensenya-
ments de què es tracti i s’especificaran la
motivació, la metodologia i la tècnica pe-
dagògica que es preveu utilitzar i la seva
justificació, i també els exercicis pràctics i
complementaris o problemes previstos que
es creguin necessaris. S’indicarà, igual-
ment, el procediment d’avaluació i recupe-
ració. En finalitzar l’exposició, l’aspirant lliu-
rarà al tribunal el guió, la bibliografia i els
documents de suport que cregui conveni-
ents d’acord amb el contingut de la prova.

Tot seguit, l’aspirant efectuarà la lectura
de la part pràctica, si escau.

El tribunal podrà plantejar preguntes o
qüestions als candidats en relació amb el
contingut de la seva intervenció.

Cadascun dels aspirants romandrà inco-
municat dues hores per a la seva prepara-
ció, durant les quals podrà consultar el
material bibliogràfic que cregui oportú, i
disposarà d’una hora i quinze minuts per a
l’exposició, la lectura de la part pràctica i, si
escau, per la lectura del contingut de la
prova de coneixements de les dues llengües
oficials a Catalunya.

Els tribunals qualificaran aquesta prova
d’acord amb el que disposa la base 7.6.3
d’aquesta convocatòria. La distribució de la
puntuació es realitzarà en les proporcions
següents: primera part, caràcter pràctic,
40%, segona part, exposició oral, 60%.

7.6.3 Els tribunals qualificaran aquesta
prova de zero a deu punts. Per a la seva
superació caldrà obtenir una puntuació
mínima de quatre punts.

Finalitzada aquesta prova, els tribunals fa-
ran públics els resultats de la valoració dels
mèrits al tauler d’anuncis del local on es
realitzi el procediment selectiu dels aspirants
que l’hagin superada i obriran un termini de
dos dies a comptar des de l’endemà de la
publicació per a la presentació de reclama-
cions davant el president del tribunal.

Una vegada estimades o desestimades
les reclamacions presentades, els tribunals
procediran a sumar les qualificacions defi-
nitives de la fase de concurs d’aquells as-
pirants que van superar la prova i faran
pública la llista d’aspirants seleccionats en
el procediment selectiu, d’acord amb el que
preveu la base 8.2 d’aquesta convocatòria.

Immediatament després els tribunals fa-
ran públics els resultats de la valoració
definitiva dels mèrits dels aspirants que van
superar la prova.

Contra aquest acte, les persones interes-
sades podran interposar recurs d’alçada
davant la directora general de Recursos
Humans, segons el que preveuen els arti-
cles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

7.7 En cadascuna de les proves que
constitueixen la fase d’oposició, en el pro-
cediment d’ingrés lliure, o en la prova de
valoració de coneixements, en els procedi-
ments d’accés a altres cossos docents, la
puntuació de cada aspirant en aquesta fase
serà la mitjana aritmètica de les qualificaci-
ons de tots els membres assistents al tribu-
nal. Quan hi hagi una diferència de tres o
més enters entre les puntuacions que hagin
atorgat els membres dels tribunals als aspi-
rants en qualificar-los de zero a deu punts
en seran excloses les qualificacions màxi-
ma i mínima i es calcularà la puntuació
mitjana entre la resta de puntuacions.

Les mitjanes aritmètiques de les qualifi-
cacions abans esmentades atorgades pels
membres del tribunal es calcularan amb una
aproximació fins a les deu mil·lèsimes.

Per tal de garantir el percentatge establert
per a la distribució de la puntuació de les
proves a què es fa esment a les bases 7.4.2,
7.5 i 7.6.2, cada membre del tribunal valo-
rarà de manera diferenciada, de zero a deu
punts, cada una de les parts en què es
subdivideixen les proves respectives, se’n
calcularà la mitjana aritmètica i tot seguit es
transformarà aquesta xifra en el percentat-
ge que correspongui. Les actes que hagin
de constar a l’expedient administratiu de
cada tribunal reflectiran diferenciadament la
puntuació atorgada pel tribunal a cadascu-
na de les parts esmentades.

7.8 Temaris.
Els temaris sobre els quals versaran les

proves referides als diferents procediments
selectius, per a les especialitats respectives,
seran els publicats al Boletín Oficial del
Estado núm. 226, de 21.9.1993, amb les
excepcions següents:

Els temaris corresponents a les parts A i
B del temari de les especialitats  d’asses-
soria i processos d’imatge personal, hote-
leria i turisme, informàtica, organització i
processos de manteniment de vehicles,
organització i projectes de fabricació me-
cànica, sistemes electrònics i sistemes elec-

trotècnics i automàtics, totes elles del cos
de professors d’ensenyament secundari,
seran els publicats al  Boletín Oficial del
Estado núm. 38, de 13.2.1996.

Els temaris corresponents a les parts A i
B del temari de les especialitats de cuina i
pastisseria, manteniment de vehicles, me-
canització i manteniment de màquines, pro-
ducció en arts gràfiques i sistemes i aplica-
cions informàtiques, totes elles del cos de
professors tècnics de formació professional,
seran els publicats al Boletín Oficial del
Estado núm. 38, de 13.2.1996.

El temari corresponent a la part A de l’es-
pecialitat d’Àrab, del cos de professors d’es-
coles oficials d’idiomes, serà el publicat al
Boletín Oficial del Estado núm. 313, de
31.12.2001.

7.9 En les proves que no consisteixen
en una exposició oral, els aspirants llegi-
ran els exercicis en sessió pública davant
del tribunal, llevat d’aquelles especialitats
en les quals la naturalesa dels exercicis no
en fa recomanable la lectura.

7.10 De conformitat amb el que deter-
mina el Reial decret 182/1993, de 5 de fe-
brer (BOE núm. 46, de 23.2.1993), els as-
pirants que tinguin la condició de funcionari
d’organismes internacionals i tinguin la na-
cionalitat espanyola, quedaran exempts de
la realització d’aquelles proves que la Co-
missió permanent d’homologació, creada
per l’esmentat Reial decret, consideri que
tenen com a objecte l’acreditació de conei-
xements ja exigits per ocupar els seus llocs
de treball d’origen en l’organisme internaci-
onal corresponent.

Amb aquesta finalitat, la certificació d’ho-
mologació prevista a l’article 7 del Reial
decret 182/1993, de 5 de febrer, caldrà
adjuntar-la a la sol·licitud de participació en
el procediment selectiu o, amb caràcter
excepcional, caldrà lliurar-la al tribunal as-
signat a l’aspirant amb anterioritat a l’inici
de les corresponents proves.

Els aspirants que es puguin acollir al que
es determina en aquesta base i quedin
exempts de la realització d’alguna prova,
seran valorats en la prova corresponent amb
la qualificació mínima exigida en la convo-
catòria per a superar-la.

D’altra banda, els interessats podran renun-
ciar a la qualificació mínima i realitzar la prova
esmentada en igualtat de condicions que la
resta d’aspirants que participen pel procedi-
ment d’ingrés lliure. La renúncia en qüestió
haurà de ser formulada amb anterioritat a l’inici
de les proves del procediment selectiu.

—8 Superació del concurs oposició i se-
lecció dels aspirants per a la realització de
la fase de pràctiques.

8.1 Procediments d’ingrés lliure i reser-
va per a aspirants amb disminucions.

Superaran el concurs oposició i seran se-
leccionats  per a la realització de la fase de
pràctiques els aspirants als quals, havent
estat qualificats d’apte en la prova de co-
neixement de les dues llengües oficials a
Catalunya, sens perjudici de les exempci-
ons previstes a la base 7.3 d’aquesta con-
vocatòria, una vegada ordenats segons la
puntuació global assignada de conformitat
amb el que disposa l’article 31 del Reial
decret 850/1993, de 4 de juny, els corres-
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pongui un número d’ordre igual o inferior al
nombre de places assignades al tribunal per
a cadascun d’aquests procediments.

Per tal d’obtenir la puntuació global, el tri-
bunal ponderarà en dos terços la puntuació
obtinguda en la fase d’oposició a què fa
referència la base 7 d’aquesta convocatò-
ria i en un terç la puntuació obtinguda en la
fase de concurs. La puntuació global es-
mentada serà la suma de les puntuacions
obtingudes en les dues fases, un cop rea-
litzada la ponderació citada.

8.2 Procediments d’accés a cossos do-
cents de grup superior i procediments d’ac-
cés a cossos docents classificats en el
mateix grup i nivell de complement de des-
tinació.

Superaran el concurs oposició els aspi-
rants que, havent estat qualificats d’apte en
la prova de coneixement de les dues llen-
gües oficials a Catalunya, sens perjudici de
les exempcions previstes a la base 7.3
d’aquesta convocatòria, obtinguin almenys
quatre punts en la valoració de la prova de
coneixements sempre que, ordenats segons
la suma de les puntuacions obtingudes en
la valoració dels mèrits i en la prova, els
correspongui un número d’ordre igual o in-
ferior al nombre de places assignades al
tribunal per a cadascun d’aquests procedi-
ments.

8.3 Normes comunes a tots els proce-
diments.

De conformitat amb el que estableix la
base 5.8 d’aquesta convocatòria, correspon
als tribunals l’agregació i la ponderació de
les puntuacions corresponents a les dife-
rents fases dels procediments selectius, l’or-
denació dels aspirants d’acord amb les
puntuacions globals obtingudes i la decla-
ració dels aspirants que hagin superat
aquests procediments selectius.

A aquests efectes, els tribunals tindran en
compte el que tot seguit es disposa:

8.3.1 Un cop feta la ponderació corres-
ponent, els tribunals agregaran les puntua-
cions de la fase de concurs als aspirants
que hagin obtingut les puntuacions mínimes
exigides en cada procediment, els ordena-
ran segons les puntuacions globals obtin-
gudes i determinaran els aspirants que han
superat els corresponents procediments
d’acord amb el que estableixen les bases
8.1 i 8.2 d’aquesta convocatòria.

8.3.2 En cas que en procedir a l’orde-
nació dels aspirants d’acord amb les pun-
tuacions globals obtingudes es produeixin
empats, el tribunal els resoldrà atenent suc-
cessivament els criteris següents:

Per a aquells aspirants que participen pel
procediment d’ingrés lliure i reserva per a
aspirants amb disminucions:

a) Major puntuació en la fase d’oposició.
b) Major puntuació en cadascun dels

exercicis de la fase d’oposició, per l’ordre
en què s’hagin realitzat.

c) Major puntuació en els apartats del ba-
rem dels mèrits, per l’ordre en què aquests
figuren en la convocatòria.

d) Major puntuació en els subapartats del
barem dels mèrits, per l’ordre en què
aquests figuren en la convocatòria.

En cas de continuar l’empat, tenint en
compte els quatre apartats anteriors, es
realitzarà un sorteig públic per resoldre’l.

Per a aquells aspirants que participen pels
procediments d’accés a cossos de grup su-
perior i a cossos del mateix grup i nivell de
complement de destinació:

a) Major puntuació en la prova.
b) Major puntuació en la valoració de

l’apartat 1 dels barems dels annexos 2 i 3,
segons correspongui, d’aquesta convoca-
tòria.

c) Major puntuació en la valoració de
l’apartat 2 dels barems dels annexos 2 i 3,
segons correspongui, d’aquesta convoca-
tòria.

d) Major puntuació en la valoració de
l’apartat 3 dels barems dels annexos 2 i 3,
segons correspongui, d’aquesta convoca-
tòria.

e) Major puntuació en els subapartats
dels apartats 1, 2 i 3 dels barems dels an-
nexos 2 i 3, segons correspongui, per l’or-
dre en què aquests figuren en la convoca-
tòria.

En cas de continuar l’empat, tenint en
compte els cinc apartats anteriors, es rea-
litzarà un sorteig públic per resoldre’l.

8.3.3 En el moment de determinar els as-
pirants seleccionats en el procediment  d’in-
grés lliure, els tribunals acumularan, si escau,
a les places assignades inicialment per
aquest procediment totes les places que
hagin quedat vacants en el procediment d’ac-
cés corresponent. A aquests efectes, la Di-
recció General de Recursos Humans comu-
nicarà als tribunals en qüestió el nombre de
places que no s’han cobert en el procedi-
ment d’accés de què es tracti, quan aquest
hagi estat jutjat per tribunals específics.

Per garantir l’acumulació de places va-
cants al procediment d’ingrés lliure, quan
s’escaigui, els tribunals que jutgin aspirants
dels procediments d’accés hauran de finalit-
zar les seves actuacions, pel que fa a aquest,
no més tard del dia 27 de juny de 2003.

8.3.4 Cada tribunal qualificador farà pú-
blica, al tauler d’anuncis del local on hagi
actuat, la llista dels aspirants seleccionats,
tenint en compte el que estableixen les
bases anteriors.

8.3.5 La Direcció General de Recursos
Humans, finalitzada l’actuació dels tribunals,
confeccionarà una llista única per especia-
litats, amb tots els aspirants seleccionats.
En aquesta llista figuraran, en primer lloc,
els aspirants que hagin accedit des de cos-
sos docents del mateix grup i complement
de destinació; en segon lloc, els aspirants
que hagin accedit des de cossos docents
de grup diferent, i en tercer lloc la resta
d’aspirants que hagin superat el procedi-
ment selectiu. Dins de cada un d’aquests
grups, els aspirants s’ordenaran tenint en
compte el que estableixen les bases ante-
riors.

En cas que en confeccionar les llistes úni-
ques d’aspirants seleccionats es produei-
xin empats en les puntuacions globals,
aquests es resoldran atenent els criteris
exposats a la base 8.3.2 d’aquesta convo-
catòria.

8.3.6 El Departament d’Ensenyament
publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya les llistes úniques d’aspirants se-
leccionats, per cossos i especialitats, orde-
nades d’acord amb el que s’especifica a la
base anterior.

8.3.7 L’exempció de la realització de la
fase de pràctiques o la renúncia als drets
derivats de la participació en el procediment
selectiu no podrà suposar modificació del
nombre de places assignades a la resta
d’aspirants.

—9 Presentació de documents dels aspi-
rants seleccionats

9.1 En el termini de vint dies naturals a
comptar de l’endemà de la publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de la
llista d’aspirants seleccionats a què fa refe-
rència la base 8.3.6 d’aquesta convoca-
tòria, aquests hauran de presentar a la Di-
recció General de Recursos Humans per
qualsevol dels mitjans que assenyala l’arti-
cle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, els documents següents:

a) Fotocòpia compulsada del títol exigit
per a l’ingrés al cos o certificació acadèmi-
ca original o, en tot cas, fotocòpia compul-
sada acreditativa d’haver realitzat tots els
estudis necessaris per a la seva expedició,
amb indicació de la convocatòria en què es
van acabar.

En el cas de presentar la certificació aca-
dèmica dels estudis realitzats, s’haurà d’ad-
juntar també la fotocòpia compulsada del
rebut acreditatiu del pagament dels drets
d’expedició del títol.

Si la titulació s’ha obtingut a l’estranger, cal-
drà adjuntar la corresponent homologació o
bé la credencial de reconeixement de la titu-
lació per a l’exercici de la professió de mestre
o de professor d’educació secundària.

b) Certificat d’aptitud pedagògica expe-
dit per un Institut de Ciències de l’Educació
o títol professional d’especialització didàc-
tica o, si s’escau, documentació justificati-
va acreditativa de l’exempció d’aquest re-
quisit segons el que s’estableix a la base
2.2.2.b) d’aquesta convocatòria.

Quan en substitució del certificat d’apti-
tud pedagògica s’al·legui experiència docent
efectiva durant dos cursos acadèmics,
s’acreditarà aquest fet mitjançant certifica-
ció expedida pel secretari amb el vistiplau
del director del centre, o pel secretari de la
delegació territorial corresponent si es trac-
ta d’un centre públic, fent-hi constar el
número de registre personal i l’especialitat.

Si l’experiència docent al·legada s’ha ad-
quirit en un centre privat, l’esmentada cer-
tificació haurà de ser expedida pel director
del centre, amb el vistiplau de la Inspecció
d’Ensenyament, o pel secretari de la dele-
gació territorial corresponent o bé pel se-
cretari del Col·legi de Doctors i Llicenciats
o d’altre col·legi professional, sempre que
aquesta cert i f icació pugui  ser emesa
d’acord amb els seus estatuts, fent-hi cons-
tar, en tot cas, l’especialitat.

De conformitat amb el que estableix la
base 2.2.2.b) d’aquesta convocatòria, que-
den exempts de presentar aquest document
els mestres i els llicenciats en pedagogia, i
els aspirants que participin per les especi-
alitats de tecnologia, assessoria i proces-
sos d’imatge personal, hoteleria i turisme,
informàtica, organització i processos de
manteniment de vehicles, organització i pro-
jectes de fabricació mecànica, processos de
producció agrària, sistemes electrònics i
sistemes electrotècnics i automàtics del cos
de professors d’ensenyament secundari, així
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com els que participin en el procediment
selectiu per a l’ingrés al cos de mestres, cos
de professors tècnics de formació professi-
onal i al cos de professors d’escoles ofici-
als d’idiomes.

c) Fotocòpia del document nacional
d’identitat (DNI). En el cas de ser nacional
d’un estat membre de la Unió Europea,
caldrà presentar fotocòpia del document
acreditatiu de la seva nacionalitat o, si hi
manca, fotocòpia del passaport. En qual-
sevol dels casos, el document acreditatiu
haurà de ser vigent.

d) Certificat mèdic acreditatiu de no pa-
tir cap malaltia ni estar afectat per limitació
física o psíquica que sigui incompatible amb
l’exercici de la docència, expedit per la de la
Direcció General de Salut Pública del Depar-
tament de Sanitat i Seguretat Social de la
Generalitat de Catalunya que els correspon-
gui, d’acord amb l’annex 7, atenent el mu-
nicipi, la comarca i/o l’àmbit territorial on es
resideixi.

e) Declaració jurada o promesa de no ha-
ver estat separat, mitjançant expedient dis-
ciplinari, del servei de cap administració
pública, ni de trobar-se inhabilitat per a
l’exercici de les funcions públiques, segons
el model que figura com a annex 5 a aques-
ta convocatòria.

Així mateix, els aspirants que no posse-
eixin la nacionalitat espanyola hauran de
presentar declaració jurada o promesa de
no estar sotmesos a sanció disciplinària o
condemna penal que impossibiliti l’accés a
la funció pública en el seu estat d’origen,
segons el model que figura com a annex 5
a aquesta convocatòria.

f) Els aspirants que hagin manifestat la
seva condició de persones amb disminuci-
ons hauran de presentar certificació confor-
me compleixen les condicions exigides a la
base 2.3 d’aquesta convocatòria, així com
la compatibilitat amb el desenvolupament de
les activitats i funcions realitzades habitual-
ment pels funcionaris del cos al qual aspi-
ren ingressar. La certificació esmentada
haurà de ser emesa pel director del Centre
d’Atenció a Disminuïts (CAD) que els cor-
respongui, d’acord amb l’annex 6 d’aques-
ta convocatòria, atenent el municipi, la comar-
ca i/o l’àmbit territorial on resideixen.

9.2 Els que tinguin la condició de funci-
onari públic de carrera en situació de servei
actiu estaran exempts de justificar documen-
talment les condicions i els requisits ja de-
mostrats per obtenir el seu nomenament
anterior i hauran de presentar, en aquest cas:

a) Una certificació o full de serveis del de-
partament o organisme del qual depenguin,
on es consignaran expressament les dades
següents:

Indicació del cos al qual pertany, especi-
alitat, número del registre personal assignat
i si es troba en servei actiu.

Nombre d’anys com a funcionari de car-
rera.

Lloc i data de naixement.
Títol acadèmic i data d’expedició.
b) Fotocòpia del document nacional

d’identitat (DNI), vigent en el moment de la
presentació.

c) Certificat d’aptitud pedagògica o títol
professional d’especialització didàctica, si
no està exempt d’aquest requisit.

Quan les certificacions o els fulls de ser-
veis es refereixin als professors que han
participat pel procediment d’accés a cos-
sos docents de grup superior, aquestes
reflectiran expressament que els aspirants
reuneixen tots els requisits que s’exigeixen
per participar per aquest procediment.

Quan a les certificacions no es pugui fer
constar alguna de les dades assenyalades
a l’anterior apartat a) perquè no figuren als
expedients personals dels interessats,
aquests hauran de trametre separadament
el document que l’acrediti, tal com assenyala
la base anterior.

9.3 Els aspirants que hagin superat el
procediment selectiu i estiguin prestant
serveis a l’Administració com a funcionaris
de carrera, interins o personal laboral, sens
perjudici de la situació administrativa o la-
boral que d’acord amb la normativa vigent
els correspongui, hauran de formular per
escrit mitjançant sol·licitud adreçada a la
Subdirecció General de Gestió Econòmica
i Selecció de Professorat, si així ho consi-
deren, l’opció relativa a les seves retribuci-
ons, de conformitat amb el que preveu el
Reial decret 456/1986, de 10 de febrer (BOE
núm. 56, de 6.3.1986), pel qual es fixen les
retribucions dels funcionaris en pràctiques.

9.4 Els qui, dins el termini fixat, i llevat
dels casos de força major, no presentin la
documentació requerida, o bé aquells res-
pecte dels quals s’observi, a partir de la
revisió de la seva documentació, que els
manca algun dels requisits assenyalats a la
base 2 d’aquesta convocatòria, no podran
ser nomenats funcionaris de carrera, sens
perjudici de la responsabilitat en què hagin
pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud
inicial de participació.

—10 Nomenament de funcionaris en pràc-
tiques

10.1 El Departament d’Ensenyament no-
menarà funcionaris en pràctiques els aspi-
rants seleccionats que reuneixin les condici-
ons requerides per a l’ingrés o l’accés al cos
respectiu i que no estiguin exempts de la seva
realització o que sent-ho, hagin fet sol·licitud
expressa d’incorporar-se a la fase de pràc-
tiques. Aquests aspirants hauran de realitzar
les pràctiques a les destinacions que, en
ocasió de vacant, els adjudiqui la Direcció
General de Recursos Humans. La data de la
presa de possessió a la destinació adjudica-
da serà l’1 de setembre de 2002. Els qui en
el termini dels cinc dies següents al de les
dates esmentades no s’incorporin a les des-
tinacions adjudicades, s’entendrà que renun-
cien a tots els drets que els puguin corres-
pondre per la seva part ic ipació en el
procediment selectiu.

Als aspirants seleccionats, se’ls adjudi-
carà destinació a mesura que es vagin
produint vacants, tenint en compte el nú-
mero d’ordre obtingut a la llista única. Tal
com s’estableix a l’article 8 del Decret 66/
1999, de 9 de març, els aspirants selecci-
onats per la reserva d’aspirants amb dis-
minucions tindran dret preferent per esco-
l l i r  vacants entre els seleccionats del
procediment d’ingrés lliure, i d’acord amb
el que disposi el dictamen que en cada cas
ha d’haver emès l’equip multiprofessional
quant a la seva capacitat per desenvolu-

par les funcions pròpies del lloc de treball
per al qual ha estat seleccionat.

10.2 El aspirants seleccionats en el pro-
cediment selectiu per a l’ingrés al mateix cos
en convocatòries corresponents a diferents
administracions educatives hauran d’optar
per una d’elles, de manera que renunciaran
a tots els drets que els puguin correspon-
dre per la seva participació en les restants.
En el cas de no realitzar aquesta opció, l’ac-
ceptació del primer nomenament s’enten-
drà com a renúncia tàcita en les restants.

Els aspirants que hagin estat seleccionats
per a dos cossos hauran d’efectuar l’opció
corresponent per a la realització de la fase
de pràctiques en un d’ells, mitjançant una
sol·licitud que es presentarà davant la Di-
recció General de Recursos Humans, i se’ls
ajornarà la realització de la fase de pràcti-
ques de l’altre cos fins a l’inici del curs
següent.

Els aspirants seleccionats per més d’una
especialitat del mateix cos, realitzaran la fase
de pràctiques en un lloc de treball corres-
ponent a una de les especialitats i en cas
de ser declarats aptes en la fase de pràc-
tiques esmentada, ingressaran en el cos per
a totes les especialitats superades en el pro-
cediment selectiu.

Els aspirants seleccionats que estiguin
exempts de la realització de la fase de pràc-
tiques perquè han accedit per algun dels
procediments que s’especifiquen a les ba-
ses 2.4 i 2.5 d’aquesta convocatòria, i
aquells que acreditin haver prestat serveis,
com a mínim, durant un curs escolar com a
funcionaris docents de carrera podran op-
tar, no obstant això, per ser nomenats fun-
cionaris en pràctiques, i incorporar-se a la
destinació adjudicada, i quedar exempts de
l’avaluació d’aquesta. Els aspirants que
s’acullin a l’opció esmentada hauran de
romandre en aquesta situació fins al nome-
nament com a funcionari de carrera. Els qui
no realitzin l’opció de ser nomenats funcio-
naris en pràctiques romandran en els seus
cossos d’origen fins que se’ls nomeni fun-
cionari de carrera amb la resta d’aspirants
seleccionats de la seva promoció.

10.3 Des del moment del nomenament
com a funcionaris en pràctiques fins al no-
menament com a funcionaris de carrera, el
règim juridicoadministratiu dels aspirants
seleccionats serà el de funcionaris en pràc-
tiques, sempre que estiguin ocupant un lloc
de treball docent. En tot cas, la seva incor-
poració a la realització de les pràctiques es
produirà en ocasió de vacant.

10.4 Les destinacions que s’adjudiquin
als aspirants seleccionats per a la realització
de la fase de pràctiques tindran caràcter pro-
visional i, en funció de les necessitats del
servei, correspondran prioritàriament a les
places vacants de l’especialitat per la qual
han superat el procediment selectiu. Els as-
pirants seleccionats del cos de professors
d’ensenyament secundari, del cos de pro-
fessors tècnics de formació professional i
del cos de professors d’escoles oficials d’idi-
omes que es nomenin funcionaris en pràc-
tiques, així com aquells que, com que es-
tan exempts de la realització de la fase de
pràctiques, han fet l’opció de romandre en
els seus cossos d’origen, queden obligats
a participar en els successius concursos de
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provisió de llocs de treball docents que es
convoquin, fins a obtenir la seva primera
destinació definitiva en centres de Cata-
lunya, en la forma que determinin les con-
vocatòries respectives. En el cas dels aspi-
rants seleccionats del cos de mestres
l’obligació de participar en els concursos de
provisió de llocs de treball serà a partir del
moment en què siguin nomenats funciona-
ris de carrera.

No obstant això, d’acord amb el que es-
tableixen l’article 9 del Decret 67/1996, de
20 de febrer, i l’article 5.9 del Reial decret
575/1991, de 22 d’abril, pel qual es regula
l’adscripció dels mestres al primer cicle de
l’ensenyament secundari obligatori, restaran
exceptuats del que es disposa al paràgraf
anterior els qui, procedint del cos de mes-
tres, accedeixin al cos de professors d’en-
senyament secundari i es trobin prestant
serveis en la mateixa especialitat, amb ca-
ràcter definitiu, en el primer cicle de l’ense-
nyament secundari obligatori en l’àmbit de
gestió de la Generalitat de Catalunya.

Es consideren igualment inclosos en les
excepcions que figuren en aquesta base els
funcionaris del cos de professors tècnics de
formació professional que accedeixin a al-
guna especialitat corresponent al cos de
professors d’ensenyament secundari, que
estiguin adscrits amb caràcter definitiu a un
lloc de treball d’aquesta de la mateixa es-
pecialitat i que optin per romandre en el al
mateix lloc de treball que estiguin ocupant
amb caràcter definitiu.

Aquests aspirants, de conformitat amb el
que disposa l’article 60.1 del Decret legis-
latiu 1/1997, de 31 d’octubre, seran confir-
mats a la destinació 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, sempre que fa-
cin les opcions esmentades dins del termini
de presentació de sol·licituds del primer
concurs de trasllats que es convoqui.

—11 Fase de pràctiques
11.1 La fase de pràctiques serà tutela-

da i tindrà per objecte la valoració de l’ap-
titud per a la docència dels aspirants que
han estat seleccionats.

Es realitzarà a les destinacions provisio-
nals que els hagin estat adjudicades, mit-
jançant l’exercici de la funció docent amb
validesa acadèmica. La durada de la fase
de pràctiques serà de sis mesos però amb
un període d’avaluació mínim de tres me-
sos d’activitat docent. Si hi ha hagut absèn-
cies justificades d’algun aspirant, aquest
període mínim s’haurà de completar abans
que la comissió qualificadora emeti la seva
qualificació. El desenvolupament de la fase
de pràctiques estarà determinat per la re-
solució de la Direcció General de Recursos
Humans que la reguli.

11.2 La fase de pràctiques podrà inclou-
re activitats d’inserció en el lloc de treball i
de formació, programades per les comissi-
ons qualificadores. Aquestes comissions
podran sol·licitar als aspirants un informe
final per tal que valorin les dificultats que han
trobat i els suports rebuts en el desenvolu-
pament de la seva activitat.

11.3 Finalitzada la fase de pràctiques,
les comissions qualificadores avaluaran a

cadascun dels aspirants nomenats funcio-
naris en pràctiques amb la qualificació d’ap-
te o no apte.

Per a la valoració de cadascun dels aspi-
rants, les comissions tindran en compte els
criteris que es determinin en la resolució de
regulació de la fase de pràctiques i, en tot
cas, els informes del professor tutor, del
director del centre on l’aspirant hagi realit-
zat la fase de pràctiques i, si escau, dels
responsables de les activitats de formació
programades. En el cas dels professors
d’ensenyament secundari, de professors
tècnics de formació professional o de pro-
fessors d’escoles oficials d’idiomes, la tu-
torització de les pràctiques correspondrà al
cap del departament on hagi estat assignat
el funcionari en pràctiques, sempre que el
cap de departament sigui un funcionari del
mateix cos que l’aspirant. En el cas de no
ser-ho, sempre que sigui possible, la tuto-
rització correspondrà a un altre professor del
departament que sigui del mateix cos que
l’aspirant.

Els aspirants que siguin declarats no
aptes podran incorporar-se amb els aspi-
rants seleccionats a la promoció següent per
repetir, per una única vegada, la realització
de la fase de pràctiques. Els que no s’incor-
porin per repetir la realització de la fase de
pràctiques o aquells que siguin declarats no
aptes una segona vegada perdran tots els
drets al seu nomenament com a funcionari
de carrera, mitjançant una resolució moti-
vada de la Direcció General de Recursos
Humans, segons el que estableix l’article 34
del Reial decret 850/1993, de 4 de juny.

Quedaran exempts de l’avaluació de la
fase de pràctiques els qui hagin prestat
serveis almenys un curs escolar com a fun-
cionaris docents de carrera, d’acord amb el
que disposa l’article 33.2 del Reial decret
850/1993, de 4 de juny.

—12 Nomenament de funcionaris de car-
rera

Un cop acabada la fase de pràctiques, el
Departament d’Ensenyament publicarà al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
la resolució per la qual es declarin aptes en
la fase de pràctiques i aprovats en el proce-
diment selectiu els aspirants que havien
estat nomenats funcionaris en pràctiques
d’acord amb el que s’estableix a la base
10.1 d’aquesta convocatòria.

També es farà el tràmit necessari perquè
el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports
nomeni funcionaris de carrera dels cossos
corresponents als aspirants que hagin su-
perat la fase de pràctiques, així com als
exempts de la seva realització. El nomena-
ment tindrà efectes des del dia de l’inici del
curs escolar següent a aquell en què varen
ser nomenats funcionaris en pràctiques.

TÍTOL 2

Procediment d’adquisició de noves especi-
alitats

Es convoca un procediment per tal que
els funcionaris de carrera del cos de mes-
tres puguin obtenir l’habilitació per a l’exer-
cici de noves especialitats i els funcionaris
de carrera del cos de professors d’ensenya-
ment secundari i del cos de professors tèc-

nics de formació professional puguin adquirir
una nova especialitat, de conformitat amb
el que s’estableix a les bases següents:

—13 Normes generals
Les especialitats que es podran adquirir

mitjançant el procediment que es regula en
aquest títol seran les següents:

Cos de mestres: codi 597.

Codi Especialitat

EES Educació especial;
pedagogia terapèutica

PEF Educació física
INF Educació infantil
PMU Música

Cos de professors d’ensenyament secun-
dari: codi 590.

Codi Especialitat

AN Anglès
TEC Tecnologia
503 Assessoria i processos d’imatge

personal
506 Hoteleria i turisme
507 Informàtica
511 Organització i processos

de manteniment de vehicles
512 Organització i projectes de fabrica-

ció mecànica
524 Sistemes electrònics
525 Sistemes electrotècnics i automà-

tics

Cos de professors tècnics de formació
professional: codi 591

Codi Especialitat

601 Cuina i pastisseria
609 Manteniment de vehicles
611 Mecanització i manteniment

de màquines
623 Producció en arts gràfiques
627 Sistemes i aplicacions informàtiques

En aquest procediment és d’aplicació el
Reial decret 850/1993, de 4 de juny, pel qual
es regula l’ingrés i l’adquisició d’especiali-
tats en els cossos de funcionaris docents,
altres disposicions d’aplicació general, així
com el que estableix la present convocatò-
ria.

—14 Requisits dels aspirants
Per tal de poder participar en aquest pro-

cediment, l’aspirant haurà de reunir els re-
quisits següents:

a) Ser funcionari de carrera del cos de
mestres, del cos de professors d’ensenya-
ment secundari o del cos de professors
tècnics de formació professional amb des-
tinació dins l’àmbit de gestió de la Genera-
litat de Catalunya.

En el cas de funcionaris en situació d’ex-
cedència voluntària, serveis especials o
suspensió d’ocupació i els adscrits a la Ins-
pecció educativa i funcionaris adscrits a
places a l’exterior, o en circumstàncies anà-
logues, el compliment d’aquest requisit
s’entendrà referit al centre on van tenir l’úl-
tima destinació.

b) Els funcionaris del cos de professors
d’ensenyament secundari hauran de reu-
nir també els requisits que s’exigeixen per
participar en el procediment d’ingrés lliure
per l’especialitat que es desitja adquirir. Pel
que fa al requisit de titulació s’haurà de tenir
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en compte el que estableix la base 2.2.2,
del títol 1 d’aquesta convocatòria.

c) Els funcionaris del cos de professors
tècnics de formació professional hauran de
reunir també els requisits que s’exigeixen per
participar en el procediment d’ingrés lliure
per l’especialitat que es desitja adquirir. Pel
que fa al requisit de titulació s’haurà de tenir
en compte el que estableix la base 2.2.3,
del títol 1 d’aquesta convocatòria.

Aquestes condicions s’han de complir en
la data de finalització del termini de presen-
tació de sol·licituds.

—15 Sol·licituds
15.1 Forma.
Els qui desitgin prendre part en aquest pro-

cediment selectiu hauran de presentar una
sol·licitud, que es trobarà a disposició dels in-
teressats a les delegacions territorials i a la
seu central del Departament d’Ensenyament
i que també podran imprimir a través de la
pàgina d’Internet del Departament d’Ensenya-
ment http://www.gencat.net/ense d’acord
amb el que s’especifica a la base 3.1 del títol
1 d’aquesta convocatòria, la qual haurà d’anar
acompanyada d’una fotocòpia del document
nacional d’identitat o del document acredita-
tiu de la nacionalitat, que en qualsevol cas
haurà de ser vigent dins el termini de presen-
tació de sol·licituds. En el cas del cos de
professors d’ensenyament secundari i del cos
de professors tècnics de formació professio-
nal, la sol·licitud haurà d’anar acompanyada
de la titulació acadèmica corresponent, si
aquesta no consta al registre informàtic de
personal docent de la Generalitat.

Els funcionaris que estiguin en situació
d’excedència voluntària, serveis especials o
suspensió d’ocupació i els adscrits a llocs
de la Inspecció d’Ensenyament, han de
presentar un full de serveis, certificat per la
delegació territorial on van tenir la darrera
destinació.

Cadascun dels aspirants haurà de consig-
nar a la casella corresponent de la sol·licitud
de participació el codi N corresponent al pro-
cediment d’adquisició de noves especialitats,
així com el cos al qual pertanyen.

15.2 Drets d’examen.
Els drets d’examen seran els que s’esta-

bleixen a la base 3.8 del títol 1 d’aquesta
convocatòria i s’hauran d’abonar d’acord
amb el que disposa la base esmentada.

15.3 Presentació de la sol·licitud.
Les sol·licituds de participació i la docu-

mentació que en cada cas s’hagi d’adjun-
tar podran presentar-se amb anterioritat al
pagament dels drets d’examen si aquest es
fa directament a “La Caixa” per algun dels
mitjans previstos a la base 3.8, de manera
que l’interessat no haurà de fer cap altre
tràmit. Tot i la presentació, la sol·licitud no
tindrà efectes fins que no s’hagi comprovat
el pagament dels drets d’examen.

Les sol·licituds de participació s’adreça-
ran a la directora general de Recursos Hu-
mans del Departament d’Ensenyament (Via
Augusta, 202-226, 08021 Barcelona), i
podran presentar-se en els llocs que s’es-
pecifiquen a la base 3.10 del títol 1 d’aques-
ta convocatòria.

15.4 Termini de presentació.
El termini de presentació de sol·licituds

serà de vint dies naturals comptats a partir
de l’endemà de la publicació d’aquesta re-

solució de convocatòria al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

15.5 Llista d’admesos i exclosos.
La publicació de les llistes provisionals i

definitives d’aspirants admesos i exclosos
s’ajustarà al que s’estableix a la base 4 del
títol 1 d’aquesta convocatòria.

—16 Òrgans de selecció
Els òrgans de selecció nomenats per jut-

jar aquest procediment d’adquisició de
noves especialitats seran els que s’establei-
xen a la base 5 del títol 1 d’aquesta convo-
catòria i tindran les mateixes funcions que
s’hi indiquen.

—17 Inici i desenvolupament de les proves
L’inici i el desenvolupament de les proves

s’ajustarà al que determina la base 6 del títol
1 d’aquesta convocatòria.

Quan no es nomenin tribunals específics
per jutjar aquest procediment, els aspirants
que hi participin actuaran després dels as-
pirants que participin pels procediments
d’ingrés i/o d’accés.

—18 Sistema de selecció i temaris
18.1 Sistema de selecció.
El tribunal proposarà als aspirants la re-

solució de qüestions de caràcter pràctic,
pròpies de cada especialitat que necessà-
riament hauran de tenir una referència al
contingut del temari respectiu, així com el
nivell a impartir, d’acord amb les especifi-
cacions, pautes i criteris que es determinen
per a cada cos i especialitat a l’annex 4
d’aquesta convocatòria.

El tribunal proposarà tres opcions de pro-
va pràctica i l’aspirant, a la vista del seu con-
tingut, en triarà una i disposarà d’un temps
de tres hores per al seu desenvolupament,
exceptuant les especialitats l’índole de les
quals faci recomanable ampliar o disminuir
el període de temps esmentat.

Els aspirants demostraran també els co-
neixements sobre els continguts curriculars
que hauran d’impartir i el seu domini dels
recursos didàctics i pedagògics mitjançant
l’exposició oral, en dues parts i en sessió
pública, d’un tema dels inclosos a la part A
del temari de l’especialitat corresponent,
triat per l’aspirant d’entre quatre trets a l’at-
zar per ell mateix pel que fa al cos de mes-
tres i d’entre sis pel que fa al cos de profes-
sors d’ensenyament secundari i al cos de
professors tècnics de formació professional.

L’exposició tindrà dues parts: la primera
ha de tractar els aspectes científics del tema
escollit; en la segona, l’aspirant ha de referir-
se a la relació del tema amb el currículum
oficial establert pel Departament d’Ensenya-
ment i amb el seu tractament didàctic: s’as-
senyalarà la ubicació del tema dins la pro-
gramació dels ensenyaments de què es tracti
i s’especificaran la motivació, la metodolo-
gia i la tècnica pedagògica que es preveu
utilitzar i la seva justificació, i també els exer-
cicis pràctics i complementaris o problemes
previstos que es creguin necessaris. S’indi-
carà, igualment, el procediment d’avaluació
i recuperació. En finalitzar l’exposició, l’aspi-
rant lliurarà al tribunal el guió, la bibliografia
i els documents de suport que cregui conve-
nients d’acord amb el contingut de la prova.

Amb aquesta finalitat, l’aspirant podrà es-
collir el nivell de l’alumnat sobre el qual es
realitzarà el supòsit didàctic esmentat.

Tot seguit, l’aspirant efectuarà la lectura
de la part pràctica, llevat d’aquelles especi-
alitats en les quals la naturalesa dels exer-
cicis no fa recomanable la seva lectura.

Finalitzada l’exposició, el tribunal podrà
realitzar un debat amb l’aspirant sobre el
contingut de la seva intervenció.

Cadascun dels aspirants disposarà, com
a màxim, d’una hora per a l’exposició del
tema, el seu plantejament didàctic i la lec-
tura de la part pràctica, si escau. Quan el
tribunal decideixi debatre amb el candidat
sobre el contingut de la seva exposició,
aquest disposarà d’un temps addicional de
fins a trenta minuts.

Per a la preparació d’aquesta prova, l’as-
pirant romandrà incomunicat durant un
temps de dues hores, durant les quals po-
drà consultar el material bibliogràfic que
cregui oportú.

18.2 Temaris.
Els temaris sobre els quals versaran les

proves referides a aquest procediment se-
lectiu, per les especialitats respectives, se-
ran, amb caràcter general, els que consten
a la base 7.8 del títol 1 d’aquesta convoca-
tòria.

—19 Qualificació
19.1 Cadascun dels aspirants serà qua-

lificat pel tribunal d’apte o no apte, i adqui-
riran la nova especialitat únicament els as-
pirants qualificats amb un apte.

19.2 Cada tribunal qualificador farà pú-
blica al tauler d’anuncis del local on hagi
actuat la llista d’aspirants que han obtingut
la qualificació d’apte i elevarà l’esmentada
proposta a la Direcció General de Recursos
Humans.

19.3 El Departament d’Ensenyament,
un cop feta la comprovació que tots els
aspirants qualificats com a aptes reuneixen
els requisits exigits a la base 14 d’aquesta
convocatòria per participar en el procedi-
ment d’adquisició de noves especialitats,
publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya la resolució per la qual es decla-
ra aptes als aspirants, amb indicació de la
nova especialitat adquirida.

19.4 Els qui obtinguin una nova especi-
al i tat per aquest procediment queden
exempts de la realització de la fase de pràc-
tiques.

19.5 L’adquisició d’una nova especiali-
tat no suposarà la pèrdua de l’anterior o
anteriors especialitats que es posseeixen.

Els qui tinguin adquirida més d’una espe-
cialitat podran accedir a les places corres-
ponents a qualsevol d’elles mitjançant els
mecanismes establerts per a la provisió de
llocs de treball dels funcionaris docents,
mantenint, en tots els casos, tots els drets
que els puguin correspondre inherents a la
data efectiva de l’ingrés en el cos.

De conformitat amb el que disposa la dis-
posició addicional tretzena del Reial decret
2112/1998, de 20 d’octubre, que regula els
concursos de trasllats d’àmbit nacional per
a la provisió de places corresponents als
cossos docents, els aspirants del cos de
professors d’ensenyament secundari i del
cos de professors tècnics de formació pro-
fessional que adquireixin una nova especi-
alitat a través de la participació en el proce-
diment que es defineix en aquest títol tindran
preferència, per una única vegada, per ser
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adscrits a places de la nova especialitat
adquirida en el centre on tinguin la seva
destinació definitiva, en ocasió de vacant.

19.6 La Direcció General de Recursos
Humans expedirà als aspirants que han
adquirit una nova especialitat l’acreditació
corresponent.

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

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

Barcelona, 13 de gener de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Barem per al procediment d’ingrés lliure

Únicament seran valorats els mèrits per-
feccionats fins a la data de finalització del
termini de presentació de sol·licituds de
participació.

Un mateix mèrit no podrà ser valorat per
més d’un apartat o subapartat.

—1 Formació acadèmica (màxim 4,0000
punts)

1.1 Expedient acadèmic en el títol al·le-
gat:

Es valorarà exclusivament la nota mitjana
de l’expedient acadèmic del títol exigit amb
caràcter general i al·legat per a l’ingrés al
cos tal i com a continuació s’indica:

De 6,01 punts fins a 7,50 punts: 1,0000
punt.

De 7,51 punts fins a 10 punts: 1,5000
punts.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica original o fotocòpia compulsada en
la qual es facin constar les puntuacions
obtingudes en totes les assignatures i cur-
sos exigits per a l’obtenció del títol al·legat.

Per a l’obtenció de la nota mitjana de
l’expedient acadèmic, en aquells casos en
què a la certificació acadèmica no figurin
les expressions numèriques completes,
s’aplicaran les equivalències següents:

Aprovat: 5 punts.
Notable: 7 punts.
Excel·lent: 9 punts.
Matrícula d’honor: 10 punts.
En el cas que a l’expedient acadèmic s’hi

faci constar tant la qualificació literal com la

numèrica, es tindrà només en consideració
aquesta darrera.

Les qualificacions amb l’expressió literal
de bé es consideraran equivalents a 6 punts
i les que tinguin l’expressió literal de conva-
lidat o d’apte seran equivalents a 5 punts.

Si en l’expedient acadèmic es recull l’ex-
pressió assignatura adaptada caldrà apor-
tar la certificació acadèmica acreditativa de
la puntuació obtinguda en cursar l’assigna-
tura segons l’antic pla d’estudis.

En cap cas, per a l’obtenció de la nota
mitjana de l’expedient acadèmic, no es tin-
dran en consideració les qualificacions cor-
responents a projectes final de carrera, te-
sines o qualificacions anàlogues.

En el cas que no s’aporti la corresponent
certificació acadèmica personal, però es
presenti fotocòpia compulsada del títol o de
la certificació d’abonament de 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), es considerarà que l’aspirant va
obtenir la nota mitjana d’aprovat.

1.2 Doctorat i premis extraordinaris:
1.2.1 Per posseir el títol de doctor en la

titulació al·legada per a l’ingrés al cos,
2,0000 punts.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol de
doctor o, en tot cas, de la certificació d’abo-
nament dels drets d’expedició d’aquest,
d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol de 1988.

1.2.2 Per haver obtingut premi extraor-
dinari en el doctorat, 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa corresponent.

1.2.3 Per haver obtingut premi extraor-
dinari en la titulació al·legada per a l’ingrés
al cos: 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa corresponent.

1.3 Altres titulacions universitàries:
Es valoraran les titulacions universitàries

de caràcter oficial en el cas de no haver estat
al·legades com a requisit per a l’ingrés al
cos, com s’indica a continuació:

1.3.1 Titulacions universitàries de primer
cicle.

Per cada títol de diplomat, enginyer tèc-
nic, arquitecte tècnic, o altres títols declarats
equivalents, així com pels estudis correspo-
nents al primer cicle d’una llicenciatura, ar-
quitectura o enginyeria, 1,0000 punt.

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.

1.3.2 Titulacions universitàries de segon
cicle.

Pels estudis corresponents al segon ci-
cle d’una llicenciatura, arquitectura i engi-
nyeria, o altres títols declarats equivalents,
1,0000 punt.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol
al·legat per a l’ingrés al cos i de tots els que
s’al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la
certificació d’abonament dels drets d’expe-
dició d’aquests, d’acord amb l’Ordre de 8
de juliol de 1988.

1.4 Titulacions d’ensenyament 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 músi-
ca, com s’indica a continuació:

1.4.1 Titulacions de grau mitjà de mú-
sica i dansa dels conservatoris professio-
nals i superiors de música, 0,5000 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.

1.4.2 Titulacions de les escoles oficials
d’idiomes:

1.4.2.1 Titulacions de cicle elemental:
0,5000 punts.

1.4.2.2 Titulacions de cicle superior:
0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada dels títols
al·legats com a mèrits o, en tot cas, de la
certificació d’abonament dels drets d’expe-
dició d’aquests, d’acord amb l’Ordre de 8
de juliol de 1988.

1.5 Títol professional d’especialització
didàctica.

1.5.1 Per a l’ingrés al cos de professors
d’escoles oficials d’idiomes: 1,0000 punt.

1.5.2 Per a l’ingrés al cos de professors
d’ensenyament secundari:

1.5.2.1 Amb la qualificació de notable:
0,5000 punts.

1.5.2.2 Amb la qualificació d’excel·lent:
0,7500 punts.

Documents justificatius: document acre-
ditatiu on consti la qualificació corresponent.

—2 Experiència docent prèvia (màxim
4,0000 punts)

2.1 Per cada any d’experiència docent
en el mateix nivell educatiu i especialitat a
la qual opta l’aspirant, en centres públics,
0,4000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada dels nomenaments o contractes, o
certificació expedida pel secretari del cen-
tre amb el vistiplau del director d’aquest, o
pel secretari de la delegació territorial cor-
responent, fent-hi constar l’especialitat, la
data de presa de possessió i de cessament
i el número de registre personal, en cas de
tenir-ne.

Pel que fa als serveis prestats en centres
de formació d’adults, la direcció del centre
amb el vistiplau del coordinador de la su-
pervisió de centres de formació d’adults o
la cap de la Secció de Centres i Professo-
rat, certificarà els anys de docència fent-hi
constar l’especialitat impartida.

2.2 Per cada any d’experiència docent
en el mateix nivell educatiu i especialitat a
la qual opta l’aspirant, en altres centres,
0,2000 punts.

Documents justificatius: certificació expe-
dida pel director del centre corresponent,
amb el vistiplau de la Inspecció d’Ensenya-
ment, o pel secretari delegació territorial
corresponent, o bé pel secretari del Col·legi
de Doctors i Llicenciats o d’altres col·legis
professionals, sempre que aquesta certifi-
cació pugui ser emesa d’acord amb els seus
estatuts.
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2.3 Per cada any d’experiència docent
en diferent nivell educatiu o diferent especi-
alitat a la qual opta l’aspirant, en centres
públics, 0,2000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada dels nomenaments o contractes, o
certificació expedida pel secretari del cen-
tre amb el vistiplau del director d’aquest, o
pel secretari de la delegació territorial cor-
responent, fent-hi constar l’especialitat, la
data de presa de possessió i de cessament
i el número de registre personal, en cas de
tenir-ne.

Pel que fa als serveis prestats en centres
de formació d’adults, la Secretaria General
del Departament de Benestar Social i Famí-
lia certificarà els anys de docència mitjan-
çant un full de serveis.

2.4 Per cada any d’experiència docent
en diferent nivell educatiu o diferent especi-
alitat a la qual opta l’aspirant, en altres
centres, 0,1000 punts.

Documents justificatius: certificació expe-
dida pel director del centre corresponent,
amb el vistiplau de la Inspecció d’Ensenya-
ment, o pel secretari de la delegació territo-
rial corresponent, o bé pel secretari del
Col·legi de Doctors i Llicenciats o d’altres
col·legis professionals, sempre que aques-
ta certificació pugui ser emesa d’acord amb
els seus estatuts.

Als efectes d’aquest apartat 2 només es
tindran en compte un màxim de deu anys,
cadascun dels quals haurà de ser valorat
solament per un dels subapartats anteriors.

Així mateix, no podran acumular-se les
puntuacions corresponents als apartats
anteriors quan els serveis s’hagin prestat si-
multàniament en més d’un centre docent.

Per cada mes se sumaran les puntuaci-
ons següents:

En el subapartat 2.1: 0,0333 punts.
En el subapartat 2.2: 0,0166 punts.
En el subapartat 2.3: 0,0166 punts.
En el subapartat 2.4: 0,0083 punts.
Els serveis prestats a l’estranger s’acre-

ditaran mitjançant certificats expedits pels
ministeris d’educació dels països respec-
tius, en els quals s’han de fer constar el
temps de prestació de serveis i el caràcter
de centre públic o privat, el nivell educatiu
i la matèria impartida. Quan no s’acrediti la
matèria impartida o no coincideixi amb al-
guna de les especialitats dels cossos ob-
jecte d’aquesta convocatòria, els serveis es
consideraran prestats en diferent especia-
litat a la qual s’opta. Els certificats esmen-
tats hauran de presentar-se traduïts al cas-
tellà o al català.

Els serveis prestats a l’estranger seran va-
lorats pel subapartat que correspongui se-
gons les dades que contingui el certificat.

—3 Altres mèrits (màxim 2,0000 punts)
3.1 Per cada curs de formació i perfec-

cionament superat, relacionat amb l’espe-
cialitat a què s’opta o amb l’organització
escolar, les noves tecnologies aplicades a
l’educació, la didàctica, la psicopedagogia
o la sociologia de l’educació, convocat per
administracions públiques amb plenes com-
petències educatives o per universitats, o
activitats incloses al Pla de formació perma-
nent organitzades per entitats col·labora-
dores amb el Departament d’Ensenyament

a partir del curs 1989-90, o activitats reco-
negudes pel Departament d’Ensenyament:

3.1.1 No inferior a 30 hores: 0,2000
punts.

3.1.2 No inferior a 100 hores: 0,4000
punts.

Exclusivament per a l’especialitat de mú-
sica, es valoraran en els mateixos termes
els cursos organitzats pels conservatoris de
música.

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). Per a les activi-
tats incloses al pla de formació o reconegu-
des, l’entitat col·laboradora corresponent hi
farà constar explícitament que l’activitat en
qüestió està inclosa al pla esmentat o que
està reconeguda, i hi indicarà la resolució
de reconeixement.

Als efectes del subapartat 3.1.1, es po-
dran acumular els cursos no inferiors a vint
hores que compleixin els requisits que s’es-
pecifiquen en aquest apartat.

En cap cas no podran ser valorats per
aquest apartat 3.1 els cursos realitzats per
a l’obtenció d’un títol o certificat acadèmic.

3.2 Pel diploma de mestre de català o
pel certificat del nivell D de la Junta Perma-
nent de Català o pel certificat d’aptitud en
llengua catalana de l’Escola Oficial d’Idio-
mes o per d’altres certificats, diplomes,
acreditacions o títols declarats equivalents
per la Direcció General de Política Lingüís-
tica, 0,4000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del diploma, certificat o títol cor-
responent.

3.3 Exclusivament per a l’especialitat
d’educació física, per tenir la qualificació
d’esportista d’alt nivell, d’acord amb el Reial
decret 1856/1995, de 17 de novembre,
0,4000 punts.

Documents justificatius: certificat de l’or-
ganisme competent en què consti expres-
sament la qualificació d’esportista d’alt ni-
vell.

ANNEX 2

Barem per a la valoració dels mèrits en el
procediment d’accés al cos de grup A de
professors d’ensenyament secundari, des
de cossos del grup B

Únicament seran valorats els mèrits per-
feccionats fins a la data de finalització del
termini de presentació de sol·licituds de
participació.

Un mateix mèrit no podrà ser valorat per
més d’un apartat o subapartat.

—1 Treball realitzat (màxim 4,5000 punts)
1.1 Antiguitat.
Per cada any de serveis prestats com a

funcionari de carrera del cos des del qual
s’aspira a l’accés que sobrepassi els sis
anys exigits com a requisit, 0,5000 punts,
fins a un màxim de 3,0000 punts.

Documents justificatius: full de serveis on
consti la durada real dels serveis prestats.

1.2 Exercici de funcions específiques
(màxim 1,5000 punts).

1.2.1 Per cada curs acadèmic com a di-
rector d’un centre docent públic o d’un ser-

vei educatiu o professor delegat en seccions
de formació professional o cap d’estudis en
extensions de batxillerat, 0,3000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada dels nomenaments corresponents
on consti la data de presa de possessió, de
cessament o, si s’escau, de la continuïtat
en el càrrec, o certificació expedida pel
secretari de la delegació territorial corres-
ponent.

1.2.2 Per cada curs acadèmic com a
cap d’estudis, secretari, coordinador peda-
gògic, cap d’estudis adjunt, cap de residèn-
cia o altres òrgans unipersonals de govern
d’un centre docent públic, 0,2000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada dels nomenaments corresponents
on consti la data de presa de possessió, de
cessament o, si s’escau, de la continuïtat
en el càrrec, o certificació expedida pel
secretari de la delegació territorial corres-
ponent.

1.2.3 Per cada any portant a terme fun-
cions corresponents a la Inspecció d’Ense-
nyament, 0,3000 punts.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa on consti la data de presa de pos-
sessió, de cessament o, si s’escau, de la
continuïtat en el càrrec.

1.2.4 Per cada any desenvolupant tas-
ques en un lloc de treball de l’Administració
educativa, 0,2000 punts.

Documents justificatius: certificació del
cap de personal corresponent on consti la
data de presa de possessió, de cessament
o, si s’escau, de la continuïtat en el càrrec.

1.2.5 Exclusivament per a l’accés a l’es-
pecialitat de psicologia i pedagogia, per
cada curs desenvolupant tasques correspo-
nents a llocs de psicologia i pedagogia en
equips d’assessorament i orientació psico-
pedagògica o centres de recursos educa-
tius per a deficients auditius, 0,3000 punts.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa corresponent on consti la data de
presa de possessió, de cessament o, si
escau, de continuïtat en el lloc.

Als efectes del subapartat 1.2 es consi-
derarà com a curs acadèmic o any complet
haver desenvolupat ininterrompudament un
mateix càrrec o tasca durant un mínim de
nou mesos.

—2 Cursos de formació i perfeccionament
(màxim 2,5000 punts)

2.1 Per cada curs de formació i perfec-
cionament superat, relacionat amb l’espe-
cialitat a què s’opta o amb l’organització
escolar, les noves tecnologies aplicades a
l’educació, la didàctica, la psicopedagogia
o la sociologia de l’educació, convocat per
administracions públiques amb plenes com-
petències educatives o per universitats, o
activitats incloses al pla de formació perma-
nent organitzades per entitats col·labora-
dores amb el Departament d’Ensenyament
a partir del curs 1989-90, o activitats reco-
negudes pel Departament d’Ensenyament.

2.1.1 No inferior a 30 hores: 0,2500
punts (màxim 1,0000 punt).

2.1.2 No inferior a 100 hores: 0,5000
punts (màxim 1,5000 punts).

Exclusivament per a l’especialitat de mú-
sica, es valoraran en els mateixos termes
els cursos organitzats pels conservatoris de
música.
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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). Per a les activi-
tats incloses al pla de formació o reconegu-
des, l’entitat col·laboradora corresponent hi
farà constar explícitament que l’activitat en
qüestió està inclosa al pla esmentat o que
està reconeguda, i hi indicarà la resolució
de reconeixement.

Als efectes del subapartat 2.1.1, es po-
dran acumular els cursos no inferiors a vint
hores que compleixin els requisits que s’es-
pecifiquen en aquest apartat.

En cap cas no podran ser valorats per
aquest apartat 2.1 els cursos realitzats per
a l’obtenció d’un títol o certificat acadèmic.

—3 Altres mèrits (màxim 3,0000 punts)
3.1 Mèrits acadèmics (màxim 2,0000

punts).
3.1.1 Expedient acadèmic en el títol

al·legat per a l’accés al cos:
Es valorarà exclusivament la nota mitjana

de l’expedient acadèmic del títol exigit amb
caràcter general i al·legat per a l’accés al
cos, tal i com s’indica a continuació:

Fins a 6 punts: 1,5000 punts.
Superior a 6 punts i fins a 7,50 punts:

1,7500 punts.
Superior a 7,50 punts: 2,0000 punts.
Documents justificatius: certificació aca-

dèmica original o fotocòpia compulsada en
la qual es facin constar les puntuacions
obtingudes en totes les assignatures i cur-
sos exigits per a l’obtenció del títol al·legat.

Per a l’obtenció de la nota mitjana de
l’expedient acadèmic, en aquells casos en
què a la certificació acadèmica no figurin
les expressions numèriques completes,
s’aplicaran les equivalències següents:

Aprovat: 5 punts.
Notable: 7 punts.
Excel·lent: 9 punts.
Matrícula d’honor: 10 punts.
En el cas que a l’expedient acadèmic es

faci constar tant la qualificació literal com la
numèrica, es tindrà només en consideració
aquesta darrera.

Les qualificacions amb l’expressió literal
de bé es consideraran equivalents a 6 punts
i les que tinguin l’expressió literal de conva-
lidat o d’apte seran equivalents a 5 punts.

Si en l’expedient acadèmic es recull l’ex-
pressió assignatura adaptada, caldrà apor-
tar la certificació acadèmica acreditativa de
la puntuació obtinguda en cursar l’assigna-
tura segons l’antic pla d’estudis.

En cap cas per a l’obtenció de la nota mit-
jana de l’expedient acadèmic  no es tindran
en consideració les qualificacions correspo-
nents a projectes de final de carrera, tesi-
nes o qualificacions anàlogues.

En el cas que no s’aporti la corresponent
certificació acadèmica personal, però es
presenti fotocòpia compulsada del títol o de
la certificació d’abonament de drets d’ex-
pedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 8
de juliol de 1988, es considerarà que l’as-
pirant va obtenir la nota mitjana d’aprovat.

3.1.2 Per posseir el títol de doctor en
la titulació al·legada per a l’accés al cos,
0,8000 punts.

Documents just i f icat ius: cert i f icació
acadèmica o fotocòpia compulsada del tí-

tol de doctor o, en tot cas, de la certificació
d’abonament de drets d’expedició d’aquest,
d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol de 1988.

3.1.3 Altres titulacions universitàries:
Es valoraran les titulacions universitàries

de caràcter oficial en el cas de no haver estat
al·legades com a requisit per a l’ingrés al
cos, com s’indica a continuació:

3.1.3.1 Titulacions universitàries de pri-
mer cicle.

Per cada títol de diplomat, enginyer tèc-
nic, arquitecte tècnic, o altres títols declarats
equivalents, així com pels estudis correspo-
nents al primer cicle d’una llicenciatura, ar-
quitectura o enginyeria, 0,4000 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.

3.1.3.2 Titulacions universitàries de se-
gon cicle.

Pels estudis corresponents al segon ci-
cle d’una llicenciatura, arquitectura i engi-
nyeria, o altres títols declarats equivalents,
0,4000 punts.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol
al·legat per a l’ingrés al cos i de tots els que
s’al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la
certificació d’abonament dels drets d’expe-
dició d’aquests, d’acord amb l’Ordre de 8
de juliol de 1988.

3.1.4 Pel diploma de mestre de català
o pel certificat D de la Junta Permanent de
Català o pel certificat d’aptitud de la llen-
gua catalana de l’Escola Oficial d’Idiomes o
per d’altres certificats, diplomes, acredita-
cions o títols declarats equivalents per la
Direcció General de Política Lingüística,
0,3000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del diploma, certificat o títol corres-
ponent.

3.1.5 Titulacions d’ensenyament de rè-
gim 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, com s’indica a continuació:

3.1.5.1 Titulacions de grau mitjà de mú-
sica i dansa dels conservatoris professionals
i superiors de música, 0,2000 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.

3.1.5.2 Titulacions de les escoles ofici-
als d’idiomes:

3.1.5.2.1 Titulacions de cicle elemental:
0,2000 punts.

3.1.5.2.2 Titulacions de cicle superior:
0,2000 punts.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia dels títols al·legats
com a mèrits o, en tot cas, de la certifica-
ció d’abonament dels drets d’expedició
d’aquests, d’acord amb l’Ordre de 8 de
juliol de 1988.

3.2 Publicacions, projectes i innovaci-
ons tècniques i mèrits artístics (màxim
0,2500 punts).

Per publicacions, projectes i innovacions
tècniques de caràcter científic i tècnic o pe-
dagògic, fins a 0,2500 punts.

Documents justificatius: els exemplars
corresponents.

3.3 Participació en activitats de reforma,
experimentació educativa i formació impar-
tida (màxim 0,7500 punts).

3.3.1 Per cada curs acadèmic complet en
programes de reforma realitzat fins al curs
1993-94 inclòs o en experimentació educati-
va, 0,2500 punts.

Documents justificatius: certificació eme-
sa pel secretari del centre corresponent.

3.3.2 Per cada curs de formació impar-
tit, de 30 hores o més de durada, 0,2500
punts.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa expedida per l’organisme o centre
que l’hagi impartit, amb especificació de les
hores de durada (no s’acceptarà cap certi-
ficació que no les indiqui).

ANNEX 3

Barem per a la valoració dels mèrits en el
procediment d’accés a altres cossos del
mateix grup i nivell de complement de des-
tinació

Únicament seran valorats els mèrits per-
feccionats fins a la data de finalització del
termini de presentació de sol·licituds de
participació.

Un mateix mèrit no podrà ser puntuat per
més d’un apartat o subapartat.

—1 Antiguitat (màxim 4,0000 punts)
1.1 Per cada any com a funcionari de

carrera del cos des del qual s’aspira a l’ac-
cés, 0,5000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol administratiu com a funci-
onari de carrera, degudament diligenciat, o
certificació expedida pel secretari de la
delegació territorial corresponent, fent-hi
constar la durada real dels serveis prestats.

1.2 Per cada any com a funcionari de
carrera d’altres cossos docents, 0,2500
punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol administratiu com a funci-
onari de carrera, degudament diligenciat, o
certificació expedida pel secretari de la
delegació territorial corresponent, fent-hi
constar la durada real dels serveis prestats.

—2 Treball realitzat (màxim 4,0000 punts)
2.1 Condició de catedràtic.
2.1.1 Per posseir la condició de cate-

dràtic, 1,0000 punt.
Documents justificatius: fotocòpia com-

pulsada del títol administratiu, degudament
diligenciat, o bé, per aquells a qui els ha
estat reconeguda la condició de catedràtic
amb efectes d’1 de març de 1993, fotocò-
pia de la Resolució de 22 de febrer de 1993
(DOGC núm. 1713, de 26.2.1993), o bé fo-
tocòpia compulsada de la credencial cor-
responent.

2.1.2 Per cada any d’antiguitat en la
condició de catedràtic, 0,2500 punts, fins a
un màxim d’1,0000 punt.
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Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol administratiu, degudament
diligenciat, o bé, per aquells a qui els ha
estat reconeguda la condició de catedràtic
amb efectes d’1 de març de 1993, fotocò-
pia de la Resolució de 22 de febrer de 1993
(DOGC núm. 1713, de 26.2.1993), o bé fo-
tocòpia compulsada de la credencial cor-
responent.

2.2 Exercici de funcions específiques
(màxim 2,0000 punts).

2.2.1 Per cada curs acadèmic com a di-
rector d’un centre docent públic o d’un
servei educatiu, 0,3000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada dels nomenaments corresponents
on consti la data de presa de possessió, de
cessament o, si s’escau, de la continuïtat
en el càrrec, o certificació expedida pel
secretari de la delegació territorial corres-
ponent.

2.2.2 Per cada curs acadèmic com a
cap d’estudis, secretari, coordinador peda-
gògic, cap d’estudis adjunt, cap de residèn-
cia, o altres òrgans unipersonals de govern
d’un centre docent públic, 0,2000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada dels nomenaments corresponents
on consti la data de presa de possessió, de
cessament o, si s’escau, de la continuïtat
en el càrrec, o certificació expedida pel
secretari de la delegació territorial corres-
ponent.

Als efectes dels subapartats 2.2.1 i 2.2.2,
es considerarà com a curs acadèmic com-
plet haver desenvolupat ininterrompudament
un mateix càrrec durant un mínim de nou
mesos.

La puntuació assignada per la suma
d’aquests subapartats 2.2.1 i 2.2.2 no po-
drà superar 1,0000 punt.

2.2.3 Per cada any portant a terme fun-
cions corresponents a la Inspecció d’Ense-
nyament, 0,3000 punts.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa corresponent on consti la data de
presa de possessió, de cessament o, si
escau, de la continuïtat en el càrrec.

2.2.4 Per cada any desenvolupant tas-
ques en un lloc de treball en l’Administració
educativa, 0,2000 punts.

Documents justificatius: certificació del
cap de personal corresponent on consti la
data de presa de possessió, de cessament
o, si escau, de la continuïtat en el càrrec.

La puntuació assignada per aquests sub-
apartats 2.2.3 i 2.2.4 no podrà superar
1,0000 punt.

—3 Altres mèrits (màxim 2,0000 punts)
3.1 Expedient acadèmic en el títol al·le-

gat per a l’ingrés al cos:
Es valorarà exclusivament la nota mitjana

de l’expedient acadèmic del títol exigit amb
caràcter general i al·legat per a l’ingrés al
cos, tal i com a continuació s’indica:

Superior a 6 punts i fins a 7,50 punts:
0,2500 punts.

Superior a 7,50 punts i fins a 10 punts:
0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica original o fotocòpia compulsada en
la qual es facin constar les puntuacions
obtingudes en totes les assignatures i cur-
sos exigits per a l’obtenció del títol al·legat.

Per a l’obtenció de la nota mitjana de
l’expedient acadèmic, en aquells casos en
què a la certificació acadèmica no figurin
les expressions numèriques completes,
s’aplicaran les equivalències següents:

Aprovat: 5 punts.
Notable: 7 punts.
Excel·lent: 9 punts.
Matrícula d’honor: 10 punts.
En el cas que a l’expedient acadèmic es

faci constar tant la qualificació literal com la
numèrica, es tindrà només en consideració
aquesta darrera.

Les qualificacions amb l’expressió literal
de bé es consideraran equivalents a 6 punts
i les que tinguin l’expressió literal de conva-
lidat o d’apte seran equivalents a 5 punts.

Si en l’expedient acadèmic es recull l’ex-
pressió assignatura adaptada, caldrà apor-
tar la certificació acadèmica acreditativa de
la puntuació obtinguda en cursar l’assigna-
tura segons l’antic pla d’estudis.

En cap cas, per a l’obtenció de la nota
mitjana de l’expedient acadèmic  no es tin-
dran en consideració les qualificacions cor-
responents a projectes final de carrera, te-
sines o qualificacions anàlogues.

En el cas que no s’aporti la corresponent
certificació acadèmica personal, però es
presenti fotocòpia compulsada del títol o de
la certificació d’abonament de drets d’ex-
pedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 8
de juliol de 1988, es considerarà que l’as-
pirant va obtenir la nota mitjana d’aprovat.

3.2 Pel grau de doctor en la titulació
al·legada per a l’ingrés al cos, 0,8000 punts.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol de
doctor o, en tot cas, de la certificació d’abo-
nament dels drets d’expedició d’aquest,
d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol de 1988.

3.3 Altres titulacions universitàries:
Es valoraran les titulacions universitàries

de caràcter oficial en el cas de no haver estat
al·legades com a requisit per a l’ingrés al
cos, com s’indica a continuació:

3.3.1 Titulacions universitàries de primer
cicle.

Per cada títol de diplomat, enginyer tèc-
nic, arquitecte tècnic, o altres títols declarats
equivalents, així com pels estudis correspo-
nents al primer cicle d’una llicenciatura, ar-
quitectura o enginyeria, 0,4000 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.

3.3.2 Titulacions universitàries de segon
cicle.

Pels estudis corresponents al segon ci-
cle d’una llicenciatura, arquitectura i engi-
nyeria, o altres títols declarats equivalents,
0,4000 punts.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol
al·legat per a l’ingrés al cos i de tots els que
s’al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la
certificació d’abonament dels drets d’expe-
dició d’aquests, d’acord amb l’Ordre de 8
de juliol de 1988.

3.4 Pel diploma de mestre de català o
pel certificat D de la Junta Permanent de

Català o pel certificat d’aptitud de llengua
catalana de l’Escola Oficial d’Idiomes o per
d’altres certificats, diplomes, acreditacions o
títols declarats equivalents per la Direcció
General de Política Lingüística, 0,3000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del diploma, certificat o títol corres-
ponent.

3.5 Per cada curs acadèmic complet en
programes de reforma realitzat fins al curs
1993-94 inclòs, o en experimentació edu-
cativa, 0,2500 punts, fins a un màxim de
0,7500 punts.

Documents justificatius: certificació eme-
sa pel secretari del centre corresponent.

3.6 Per cada curs de formació impartit,
de 30 hores o més, 0,2500 punts, fins a un
màxim de 0,7500 punts.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa expedida per l’organisme o centre
que l’hagi impartit, amb especificació de les
hores de durada (no s’acceptarà cap certi-
ficació que no les indiqui).

ANNEX 4

Especificacions de les característiques de
la prova de contingut pràctic tant per als
procediments d’ingrés i d’accés com per al
d’adquisició de noves especialitats

COS DE MESTRES

Especialitat: educació especial, pedagogia
terapèutica.

Anàlisi d’una situació  d’ensenyament-
aprenentatge descrita en un supòsit i con-
creció de l’actuació docent oportuna per
oferir una resposta educativa adequada a
un grup d’alumnes amb necessitats educa-
tives especials o amb importants retards
d’aprenentatge en una o diverses àrees del
currículum.

Especialitat: educació física.
Disseny i justificació d’una unitat de pro-

gramació concreta. Exemplificació d’una
part de la unitat, establint:

Objectius didàctics.
Continguts.
Activitats d’aprenentatge.
Activitats d’avaluació.
Temporització.

Especialitat: educació infantil.
Disseny i justificació d’una unitat de pro-

gramació concreta. Exemplificació d’una
part de la unitat, establint:

Objectius didàctics.
Continguts.
Activitats d’aprenentatge.
Activitats d’avaluació.
Temporització.

Especialitat: música.
Interpretació vocal d’una cançó facilitada

pel tribunal. L’aspirant disposarà de 25 mi-
nuts per preparar la peça i disposarà no-
més d’un diapasó de forquilla, sense acom-
panyament d’instrument.

Interpretació d’un fragment musical amb
l’instrument aportat per l’aspirant, a partir
de partitures facilitades pel tribunal.

Tant l’espai on es desenvolupi la prova
com el de preparació disposarà de piano o
teclat. L’aspirant disposarà de 25 minuts per
preparar la interpretació.
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Anàlisi de la partitura d’una cançó (melo-
dicotemàtica, rítmica, dinàmica, textual, tím-
brica, contrapuntística, harmònica, formal i
estilística) i la seva aplicació pedagògica
(objectius didàctics, continguts, activitats
d’ensenyament-aprenentatge, activitats
d’avaluació, atenció a la diversitat, tempo-
rització, material, etc.).

COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT
SECUNDARI.

Especialitat: anglès.
Traducció a l’anglès sense diccionari d’un

text o textos amb un total de paraules entre
tres-centes cinquanta i quatre-centes cin-
quanta en català o castellà de nivell estàn-
dard i resposta en anglès a cinc qüestions
gramaticals, lèxiques o d’anàlisi del discurs
en relació amb la impartició dels currículums
assignats a l’especialitat en l’ensenyament
secundari.

Especialitat: tecnologia.
Resolució de cinc qüestions, problemes

o exercicis d’aplicació relacionats amb els
currículums assignats a l’especialitat en l’en-
senyament secundari.

Especial i tat: assessoria de processos
d’imatge personal.

Resolució, per escrit, de qüestions plan-
tejades sobre l’assessoria de la imatge
personal d’hipotètics clients o col·lectius.
Resolució, per escrit, de qüestions plante-
jades sobre l’administració, gestió i comer-
cialització d’una petita empresa d’assesso-
ria de la imatge personal.

Especialitat: hoteleria i turisme.
Resolució de problemes o exercicis i rea-

lització de treballs pràctics relacionats amb
el contingut del temari corresponent a l’es-
pecialitat.

Especialitat: informàtica.
La part pràctica de la prova de coneixe-

ments consistirà a aplicar les regles de la
programació estructurada en el disseny d’un
algorisme amb pseudocodi a partir d’un
supòsit presentat pel tribunal i adequat al
nivell a impartir així com codificar el pseu-
docodi, d’un dels mòduls dissenyats en un
llenguatge d’alt nivell lliurement escollit per
l’aspirant d’entre els següents: Pascal, C,
Cobol, SQL, Visual Basic.

Especialitat: organització i processos de
manteniment de vehicles.

Resolució de qüestions de caràcter pràc-
tic pròpies de l’especialitat. Es podrà por-
tar calculadora científica no programable i
estris de dibuix, com a elements auxiliars.

Especialitat: organització i projectes de fa-
bricació mecànica.

Resolució d’exercicis, qüestions i proble-
mes de caràcter numèric i/o gràfic propis
de l’especialitat. Els aspirants disposaran
d’un temps superior a tres hores, el qual
serà determinat pel tribunal.

Especialitat: sistemes electrònics.
A partir d’un cas pràctic relacionat amb

els diferents bloc de continguts de l’espe-
cialitat, desenvolupament d’un o més dels
següents apartats:

Interpretació i realització de ‘plànols, es-
quemes o gràfiques.

Disseny i representació gràfica de dispo-
sitius, circuits, instal·lacions, processos,
sistemes.

Planificació d’un procés.
Realització de càlculs relacionats amb

magnituds, dispositius, circuits, instal·la-
cions, processos, sistemes o d’altres.

Aplicació de normatives i reglamentació.
Proposta de solucions.
Valoració d’implicacions tècniques, eco-

nòmiques, ambientals i socials.
Redacció de documentació informes o

memòries.
Mesura de diferents magnituds relaciona-

des amb dispositius, circuits, instal·lacions,
sistemes.

Construcció o muntatge de dispositius,
circuits, instal·lacions, sistemes.

Verificació de característiques de dispo-
sitius, circuits, instal·lacions, sistemes.

Avaluació de característiques i/o compor-
tament de dispositius, circuits, instal·lacions,
sistemes, indicant punts forts, punts febles,
i propostes de millora.

Especialitat: sistemes electrotècnics i auto-
màtics.

Resolució de qüestions i exercicis de ca-
ràcter pràctic relacionats amb l’especialitat.
Es recomana portar calculadora científica no
programable i estris de dibuix, com a ele-
ments auxiliars per a la resolució dels exer-
cicis.

COS DE PROFESSORS TÈCNICS
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Especialitat: cuina i pastisseria.
La prova consistirà en:
Realització completa d’un plat, a partir

d’una determinada matèria primera bàsica,
havent de presentar al tribunal prèviament i
per escrit els processos de treball que s’han
dut a terme.

Realització d’un procés similar en els àm-
bits de la pastisseria, rebosteria o de forneria.

Proposta de menús per a casos especí-
fics.

Realització d’operacions de servei en di-
verses modalitats.

Un cop realitzada la prova, l’aspirant farà
la justificació del treball des del punt de vista
tècnic i didàctic.

El tribunal donarà a conèixer oportuna-
ment als aspirants els mitjans tècnics per al
desenvolupament de les pràctiques que
componen la prova.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, el temps emprat i les
capacitats de tipus instrumental manifesta-
des.

Especialitat: manteniment de vehicles.
La prova consistirà en:
Mesura i comprovació de paràmetres i

contrastació amb valors de referència.
Realització d’operacions de diagnosi, ve-

rificació, muntatge i/o desmuntatge d’ele-
ments o conjunts d’un vehicle.

Identificació, posada a punt i/o ajustament
de sistemes del vehicle.

Utilització, ajust i/o calibratge d’equips,
mitjans, eines i/o instal·lacions.

Identificació, coneixement i/o manipula-
ció de materials i productes.

Diagnosi i/o reparació d’avaries.

Resolució per escrit de problemes de
caire tecnològic i científic.

Realització i/o interpretació de circuits i
esquemes.

Un cop realitzades les proves, l’aspirant
farà la justificació del treball des del punt de
vista tècnic i didàctic.

El tribunal donarà a conèixer oportuna-
ment als aspirants els mitjans tècnics per al
desenvolupament de les pràctiques que
componen la prova.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, el temps emprat i les
capacitats de tipus instrumental manifesta-
des.

Especialitat: mecanització i manteniment de
màquines.

La prova consistirà en:
Mecanitzat amb torn i fresadora de les

parts que componen un conjunt a partir d’un
plànol, en el qual s’especifiquen les carac-
terístiques necessàries per a la seva fabri-
cació.

Realització del programa de control nu-
mèric (CNC) a partir d’un plànol de fabrica-
ció d’una peça a mecanitzar amb torn o fre-
sadora.

Realització, a partir de la descripció d’una
seqüència de moviments produïts per uns
actuadors pneumàtics o hidràulics, del
muntatge dels diferents elements necessa-
ris perquè es produeixin aquests moviments.

Un cop realitzada la prova, l’aspirant farà
la justificació del treball des del punt de vista
tècnic i didàctic.

El tribunal donarà a conèixer oportuna-
ment als aspirants els mitjans tècnics i la
documentació necessària per al desenvo-
lupament dels exercicis pràctics que com-
ponen la prova.

El tribunal valorarà, a més a més del grau
de correcció del resultat, si l’aspirant pos-
seeix les capacitats de tipus instrumental
necessàries i tindrà en compte el procedi-
ment seguit en la realització dels exercicis.

Especialitat: producció en arts gràfiques.
La prova consistirà en:
Determinació de les operacions i els re-

cursos dels processos de preimpressió,
impressió i postimpressió necessaris per
obtenir un producte gràfic donat.

Avaluació de la qualitat de proves i pro-
ductes intermedis i finals dels processos de
preimpressió, impressió i postimpressió.

Configuració d’una pàgina a partir d’un
original fotogràfic i uns textos, amb o sense
pautes de maquetació.

Digitalització, reproducció i tractament in-
formàtic d’una imatge.

Integració i filmació de textos i imatges.
Muntatge i obtenció d’una forma impres-

sora.
Preparació, posada a punt i operació

d’equips i màquines d’impressió.
Preparació, posada a punt i operació

d’equips i màquines d’enquadernació i
manipulats de paper.

Un cop realitzada la prova, l’aspirant farà
la justificació del treball des del punt de vista
tècnic i didàctic.

El tribunal donarà a conèixer oportuna-
ment als aspirants els mitjans tècnics per al
desenvolupament de les pràctiques que
componen la prova.
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El tribunal valorarà el resultat de la prova, el
procediment seguit, el temps emprat i les ca-
pacitats de tipus instrumental manifestades.

Especialitat: sistemes i aplicacions informà-
tiques.

La prova consistirà en:
Interpretació d’informació continguda en

la documentació tècnica relativa a equips i
les seves característiques. Configuració de
components de maquinari. Elecció de com-
ponents, a partir de la seva compatibilitat.

Utilització i aplicació de la informació con-
tinguda en la documentació d’aplicacions in-
formàtiques i llurs entorns de treball.

Instal·lació, configuració, utilització i apli-
cació de funcions i gestió de recursos en
un sistema operatiu monousuari.

Instal·lació, configuració, administració i
explotació d’un sistema operatiu multiusuari.

Instal·lació, configuració, administració i
explotació d’un sistema de xarxa d’àrea
local.

Desenvolupament, manteniment i verifica-
ció de programes en llenguatge de progra-
mació estructurada. Gestió d’estructures de
dades internes. Fitxers. Base de dades re-
lacionals.

Disseny i realització d’interfícies gràfiques
d’usuari. Eines multimèdia. Desenvolupa-
ment, manteniment i verificació de progra-
mes en un llenguatge de programació ori-
entat a entorns gràfics. Fitxers. Bases de
dades relacionals.

Un cop realitzada la prova, l’aspirant farà
la justificació del treball des del punt de vista
tècnic i didàctic.

El tribunal donarà a conèixer oportuna-
ment als aspirants els mitjans tècnics per al
desenvolupament de les pràctiques que
componen la prova.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, el temps emprat i les
capacitats de tipus instrumental manifesta-
des.

Cos de professors d’escoles oficials d’idi-
omes

Especialitat: alemany.
Traducció a l’alemany sense diccionari

d’un text o textos amb un total de paraules
d’entre tres-centes cinquanta i quatre-cen-
tes cinquanta en català o castellà de nivell
estàndard i resposta en alemany a cinc
qüestions gramaticals, lèxiques o d’anàlisi
del discurs en relació amb la impartició del
currículum de la matèria.

Especialitat: àrab.
Traducció a l’àrab sense diccionari d’un

text o textos amb un total de paraules d’en-
tre tres-centes cinquanta i quatre-centes
cinquanta en català o castellà de nivell es-
tàndard i resposta en àrab a cinc qüestions
gramaticals, lèxiques o d’anàlisi del discurs
en relació amb la impartició del currículum
de la matèria.

Especialitat: francès.
Traducció al francès sense diccionari d’un

text o textos amb un total de paraules d’en-
tre tres-centes cinquanta i quatre-centes
cinquanta en català o castellà de nivell es-
tàndard i resposta en francès a cinc qües-
tions gramaticals, lèxiques o d’anàlisi del
discurs en relació amb la impartició del cur-
rículum de la matèria.

Especialitat: anglès.
Traducció a l’anglès sense diccionari d’un

text o textos amb un total de paraules d’en-
tre tres-centes cinquanta i quatre-centes
cinquanta en català o castellà de nivell es-
tàndard i resposta en anglès a cinc qüesti-
ons gramaticals, lèxiques o d’anàlisi del
discurs en relació amb la impartició del
currículum de la matèria.

ANNEX 5

Model de declaració jurada o promesa,
apartat e) de la base 9.1, per a aspirants
que posseeixen la nacionalitat espanyola:

“El senyor/La senyora (nom i cognoms),
amb domicili a (població, carrer, número) i
document nacional d’identitat (número),
declara sota jurament o promet, a efectes
de ser nomenat/da funcionari/ària del cos
(cos corresponent), que no ha estat sepa-
rat/da del servei de cap de les administra-
cions públiques i que no es troba inhabili-
tat/da per a l’exercici de les funcions
públiques”.

(Localitat i data).

(Signatura).

Model de declaració jurada o promesa, apar-
tat e) de la base 9.1, per a aspirants que no
posseeixen la nacionalitat espanyola:

“El senyor/la senyora (nom i cognoms),
amb domicili a (població, carrer, número) i
passaport núm. (número), declara sota ju-
rament o promet, a efectes de ser nome-
nat/ada funcionari/ària del cos (cos corres-
ponent), que no ha estat sotmès/esa a
sanció disciplinària o condemna penal que
li impossibiliti a (estat d’origen) l’accés a la
funció pública”.

(Localitat i data).

(Signatura).

ANNEX 6

Centres d’atenció a disminuïts (CAD) de-
pendents de l’ICASS. Municipis, comarques
i/o àmbits territorials

Barcelona ciutat i comarques de l’Alt Pe-
nedès, Anoia, Garraf, Osona, Vallès Orien-
tal i Baix Llobregat.

CAD (Badal), carrer de Badal, núm. 102,
08014 Barcelona, tel. 93.331.21.62.

Comarques del Vallès Occidental, Bages
i Berguedà.

CAD (Terrassa), c. Prat de la Riba, núm.
30-32, 08222 Terrassa, tel. 93.785.83.00.

Municipis de Santa Coloma de Gramenet,
Sant Adrià de Besòs i Badalona, i comarca
del Maresme.

CAD (Badalona), av. del Marquès de
Mont-roig, núm. 64, baixos, 08912 Bada-
lona, tel. 93.387.41.08.

Girona ciutat i comarques.
CAD (Girona), carrer Emili Grahit, núm. 2,

17001 Girona, tel. 972.21.70.12.

Lleida ciutat i comarques.
CAD (Lleida), av. del Segre, núm. 5, 25007

Lleida, tel. 973.24.41.00.

Tarragona ciutat i comarques.
CAD (Tarragona), av. d’Andorra, núm. 9,

baixos, 43002 Tarragona, tel. 977.21.34.71.

ANNEX 7

Centres de reconeixement mèdic

Lleida
Hospital Arnau de Vilanova, Unitat de Me-

dicina Preventiva, c. Alcalde Rovira Roure,
80. Telèfon 973.24.81.00.

Barcelona
Consulta de Tuberculosi del CAP Drassa-

nes, av. de les Drassanes, 17-21, 3a. plan-
ta (metro Drassanes). Telèfon: 93.301.24.24.

Tarragona
CAP Tarragonès, c. del Doctor Mallafrè i

Guasch, 4. Telèfon: 977.29.58.66.

Terrassa
Programa de prevenció i control de TBC.

Regió Centre, rbla. Egara, 386.
Telèfon: 93.733.21.57.

Vielha
Espitau Val d’Aran, c. Hospital, 5. Telè-

fon: 973.64.00.04.

ANNEX 8

Delegacions territorials

Barcelona I (ciutat).
Av. Paral·lel, 71-73, 08004 de Barcelona,

tel. 93.443.95.00.

Barcelona II (comarques).
C. Casp, 15, 08010 de Barcelona, tel.

93.481.60.00.

Baix Llobregat.
C. Laureà Miró, 328-330, 08980 de Sant

Feliu de Llobregat, tel. 93.685.94.50.

Vallès Occidental.
Av. Marquès de Comillas, 67-69, 08202

de Sabadell, tel. 93.748.44.53.

Tarragona.
C. Sant Francesc, 7, 43003 de Tarragona,

tel. 977.25.14.40.

Lleida.
Passatge Pompeu, 4, 25006 de Lleida,

tel. 973.22.86.50.

Girona.
C. Ultònia, 13, 17002 de Girona, tel.

972.48.30.00.

Terres de l’Ebre.
C. Poeta Vicent García, 3, 1r, 43500 de

Tortosa, tel. 977.44.87.11

(03.013.080)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0042/03).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenya-

ment de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Gestió d’Immobles i Contractacions,
Secció de Subministraments i Contractacions.

c) Número d’expedient: 0042/03.
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—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei de vigi-

lància de les dependències del Complex
Educatiu de Tarragona, ctra. de Salou, s/n.

b) Termini d’execució: des de l’1 de ge-
ner al 31 de desembre de 2003.

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

a) Tramitació: urgent, segons l’article 71
del Text Refós de la Llei de contractes de
les administracions públiques.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 224.162,77 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: es dispensa, d’acord amb

l’article 35.1 del Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques.

Definitiva: del 4% de l’import adjudicat.

—6 Requisits específics del contractista.
Classificació:
Grup III, subgrup 2, categoria B.
Grup M, subgrup 2, categoria B.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Ensenyament-
Registre general.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta baixa.

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www.gencat.es/ense/ense_lici.html.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 8 dies na-

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

b) Hora límit: 17 hores.
c) Documentació que cal presentar: la

que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Ensenyament-Re-

gistre General i a les delegacions territori-
als.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7
d’aquest Anunci.

Les proposicions també es podran trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmen-
ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.

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

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Ensenyament-

Serveis centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.

c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies després de l’acabament

del termini de presentació de les proposici-
ons. Si el dia d’obertura de proposicions és
dissabte o festiu, el termini es prorrogarà au-
tomàticament fins el següent dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

—10 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 10 de gener de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.010.097)

DECRET 10/2003, de 8 de gener, pel qual
se suprimeixen diversos col·legis d’educa-
ció infantil i primària.

L’estudi del mapa escolar pel que fa als
diferents nivells d’ensenyament aconsella la
revisió de l’oferta de places públiques exis-
tents per tal de garantir una millor utilització
dels recursos disponibles.

Amb aquesta finalitat, i d’acord amb el
que disposa l’article 17 de la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació, a proposta de la consellera d’En-
senyament i amb la deliberació prèvia del
Govern,

Decreto:

Article únic
Cessar en les seves activitats acadèmiques

i administratives els col·legis d’educació in-
fantil i primària que es detallen a l’annex
d’aquest Decret, amb efectes acadèmics i
administratius des de la fi del curs escolar
2001-2002.

Disposició final

El Departament d’Ensenyament adopta-
rà les mesures corresponents per complir
el que disposa aquest Decret.

Barcelona, 8 de gener de 2003

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Comarca: Alt Urgell

Col · legi  d’educació infant i l  i  pr imàr ia
d’Adrall, amb codi de centre 25003901,
ubicat a la pl. Major, s/n, d’Adrall (Ribera
d’Urgellet).

Comarca: Noguera

Col·legi d’educació infantil i primària Àngel
Guimerà, amb codi de centre 25004841,
ubicat al c. de Joaquim Lluch i Rovira, s/n,
de la Ràpita (Vallfogona de Balaguer).

Col·legi d’educació infantil i primària El Ro-
ser, amb codi de centre 25004735, ubicat
al c. de la Bassa, s/n, de Torrelameu.

(02.354.010)

ORDRE ENS/6/2003, de 2 de gener, per la
qual es modifica l’article 3.1 de l’Ordre de
18 d’octubre de 2001, per la qual s’esta-
bleixen els requisits legals per a la conces-
sió dels Premis Catalunya d’Educació, de
reconeixement social a mestres, professors/
es, centres d’ensenyament i institucions im-
pulsores de l’escola catalana.

L’article 3.1 de l’Ordre de 18 d’octubre
de 2001 (DOGC núm. 3502, de 29.10.2001),
per la qual s’estableixen els requisits legals
per a la concessió dels Premis Catalunya
d’Educació, de reconeixement social a
mestres, professors/es, centres d’ensenya-
ment i institucions impulsores de l’escola
catalana, preveu el mes de novembre de
cada any com a termini per a la presenta-
ció de propostes de concessió dels pre-
mis.

Atès que aquest termini ha esdevingut
curt i, d’altra banda, l’establiment d’un pe-
ríode concret implica una rigidesa inneces-
sària, es considera convenient que el termi-
ni pugui ser establert en cadascuna de les
convocatòries dels premis i amb l’amplitud
que es consideri més adequada, tot preve-
ient un període mínim,

Ordeno:

Article únic
Es modifica l’article 3.1 de l’Ordre de

18 d’octubre de 2001, per la qual s’esta-
bleixen els requisits legals per a la con-
cessió dels Premis Catalunya d’educació,
de reconeixement social a mestres, pro-
fessors/es, centres d’ensenyament i insti-
tucions impulsores de l’escola catalana, el
qual queda redactat de la manera següent:

“3.1 Les propostes de concessió dels
premis es presentaran, mitjançant una co-
municació adreçada a la consellera d’ense-
nyament, dins del termini que estableixi cada
convocatòria, el qual serà, al menys de dos
mesos.”

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 2 de gener de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(02.357.009)
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RESOLUCIÓ ENS/3848/2002, de 18 de
desembre, per la qual es resol la convoca-
tòria de concurs públic per a la concessió
d’estades de formació en empreses i insti-
tucions al professorat de formació professi-
onal dels centres docents públics del De-
partament d’Ensenyament.

Per Resolució ENS/2854/2002, de 30 de
setembre (DOGC núm. 3737, de 10.10.2002),
es va obrir convocatòria de concurs públic per
a la concessió d’estades de formació en
empreses i institucions al professorat de for-
mació professional dels centres docents pú-
blics del Departament d’Ensenyament.

Atesa la llista provisional de candidats
seleccionats, no seleccionats i exclosos
feta pública per la comissió de selecció,
constituïda de conformitat amb el que dis-
posa l’article 13 de l’Ordre ENS/93/2002,
de 14 de març, per la qual es regulen les
estades de formació del professorat de for-
mació professional a empreses i institu-
cions,

Fent ús de la delegació per resoldre
aquesta convocatòria de conformitat amb

la disposició final de l’esmentada Ordre
ENS/93/2002, de 14 de març,

Resolc:

—1 Concedir les estades de formació de
tipus B en empreses i institucions al profes-
sorat funcionari de carrera dels cossos de
professors d’ensenyament secundari i de
professors tècnics de formació professional
dels centres docents públics dependents del
Departament d’Ensenyament que es deta-
llen a l’annex 1 d’aquesta Resolució, per als
períodes que hi consten.

Les estades de formació en períodes i ho-
raris coincidents totalment o parcial amb
l’horari lectiu comportaran el nomenament
d’un substitut pel mateix període de l’esta-
da, l’inici de la qual restarà condicionat al
seu nomenament i presa de possessió.

—2 Denegar les estades de formació de
tipus B als sol·licitants que es detallen a
l’annex 2 d’aquesta Resolució, atès que no
són funcionaris de carrera dels cossos de
professors d’ensenyament secundari i de
professors tècnics de formació professional.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directo-
ra general de Formació Professional, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, segons el que dis-
posen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 18 de desembre de 2002

M. Rosa Fortuny i Torroella
Directora general de Formació Professional

ANNEX 1

S = Setmanes

DNI prof Cognoms i nom S Data inici Data fi

078576946 Almuni Balada, Maria Rosa .......... 2 4.2.2003 17.2.2003
043700378 Altisent Solsona, M. del Carme ... 2 3.2.2003 14.2.2003
046651015 Carceles Pruja, Jaume ................. 2 16.6.2003 27.6.2003
046651015 Carceles Pruja, Jaume ................. 2 10.3.2003 21.3.2003
046651015 Carceles Pruja, Jaume ................. 4 17.2.2003 28.2.2003
037281963 Escoda Moline, M. Neus .............. 3 27.1.2003 14.2.2003
038499720 Fabró Rafols, Victor ...................... 4 22.4.2003 16.5.2003
019999750 Fenollar Senabre, Juana .............. 3 22.4.2003 9.5.2003
019995099 Fuster Roger, Concepción ........... 4 3.3.2003 28.3.2003
007828927 González Gómez, M. Teresa ........ 4 3.2.2003 28.2.2003
039664871 Gras Alcoverro, Joan Francesc ... 4 24.2.2003 21.3.2003
039671066 Gutiérrez Martínez, Isabel ............ 2 20.1.2003 31.1.2003
077282268 Martínez Fernando, Antonio ......... 4 8.1.2003 4.2.2003
039037834 Martínez García, Máxima ............. 4 3.3.2003 28.3.2003

DNI prof Cognoms i nom S Data inici Data fi

038720615 Martínez Garrido, Carles .............. 2 3.2.2003 15.2.2003
019986698 Martínez Monzo, Alfonso José .... 4 22.4.2003 16.5.2003
040957554 Mis Escola, Josep ........................ 4 10.3.2003 11.4.2003
040927796 Monclús Núñez, Lidia ................... 4 3.3.2003 28.3.2003
039670175 Ortega Moreno, Manuel ............... 2 13.1.2003 24.1.2003
078001589 Parals Fábregas, M. Assumpció .. 2 27.1.2003 9.2.2003
011054163 Pérez Alonso, Juan Carlos .......... 4 17.3.2003 11.4.2003
039169566 Pérez Monfort, Eduard ................. 3 27.1.2003 14.2.2003
039155324 Plans Bonet, Pere ......................... 2 20.1.2003 31.1.2003
000646543 Prieto Peromingo, M. Teresa ....... 4 3.2.2003 28.2.2003
036955987 Sanjurjo Pombo, Daniel ................ 4 3.2.2003 7.3.2003
036501522 Torres Mas, Josep ........................ 3 3.2.2003 21.2.2003
009287937 Viñas García, Tomás ..................... 3 17.3.2003 4.4.2003

ANNEX 2

DNI prof: 073944593
Cognoms i nom: Julio Amargos, Begonya
Setmanes: 2

DNI prof: 022685275
Cognoms i nom: Martí Montesinos, Josep
Manuel
Setmanes: 2

(02.364.022)

RESOLUCIÓ ENS/3849/2002, de 19 de
desembre, per la qual s’autoritza la modifi-
cació de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Mare Teresa Gallifa, de Sant
Hipòlit de Voltregà.

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 Mare Teresa Gallifa, de Sant
Hipòlit de Voltregà, en petició d’ampliació
d’unitats de l’etapa d’educació infantil (llar d’in-
fants), 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
Mare Teresa Gallifa, de Sant Hipòlit de
Voltregà, per ampliació d’unitats de l’etapa
d’educació infantil (llar d’infants), 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 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.
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Barcelona, 19 de desembre de 2002

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 D’OSONA

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Sant Hipòlit de Voltregà.
Localitat: Sant Hipòlit de Voltregà.
Núm. de codi: 08058544.
Denominació: Mare Teresa Gallifa.
Adreça: c. Marquès de Palmerola, 22-24.
Titular: Congregación Siervas de la Pasión.
NIF: Q0800086A.

S’autoritza l’ampliació d’unitats de l’eta-
pa d’educació infantil, amb 1 unitat de llar
d’infants, amb capacitat per a 20 llocs es-
colars, amb efectes a partir de l’inici del curs
2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil:
5 unitats de primer cicle (llar d’infants),

amb capacitat per a 74 llocs escolars.

(02.352.144)

RESOLUCIÓ ENS/3860/2002, de 31 de
desembre, per la qual s’autoritza el cessa-
ment d’activitats del centre docent privat
Escola de Dansa E. Alum, de Mataró.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Escola de Dansa E.
Alum, de Mataró, 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 Decret 179/1993,
de 27 de juliol, pel qual es regulen les es-
coles de música i de dansa, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Escola de Dansa E.
Alum, de Mataró, 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 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 Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveuen 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
ha dictat l’acte en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els 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, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 31 de desembre de 2002

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

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

ANNEX

COMARCA DEL MARESME

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Mataró.
Localitat: Mataró.
Núm. de codi: 08047807.
Denominació: Escola de Dansa E. Alum.
Adreça: c. de Masseva, 25.
Titular: Enriqueta Alum Perlasia.
NIF: 38755452S.

Autorització de cessament d’activitats del
centre docent privat Escola de Dansa E.
Alum, de Mataró, amb efectes a partir de la
fi del curs 2001-2002.

(02.350.096)

RESOLUCIÓ ENS/15/2003, de 9 de gener,
per la qual es convoca la realització de pro-
ves lliures per a la compleció dels ensenya-
ments de formació professional de segon
grau, tant en el règim d’ensenyaments es-
pecialitzats com en el general, que condu-
eixen a l’obtenció del títol de tècnic/a espe-
cialista.

El Decret 108/2001, de 2 de maig, esta-
blia la modificació del calendari per a la
realització de les proves d’avaluació d’en-
senyaments no escolaritzats per a l’obten-
ció del títol de tècnic auxiliar, del règim lliure
de formació professional de segon grau i de
les proves extraordinàries per a l’obtenció
de la titulació de graduat en arts aplicades.

La disposició transitòria del Decret es-
mentat preveu que, en tant que no es con-
voquin proves per a l’obtenció del títol de
tècnic superior, previstes en l’article 8.2 del
Decret 209/1994, de 26 de juliol, i fins l’aca-
bament del curs 2002-2003, es podran
convocar proves lliures de formació profes-
sional de segon grau.

Atès que existeix un grup significatiu
d’alumnat amb la necessitat de realitzar
aquest tipus de proves per acabar els seus
estudis, a proposta de la Direcció General
de Formació Professional,

Resolc:

—1 Convocar, amb caràcter extraordina-
ri, durant el curs 2002-2003, la realització
de proves lliures d’avaluació per a l’obten-
ció del títol de tècnic/a especialista de for-
mació professional de segon grau, tant en
el règim d’ensenyaments especialitzats com
en el general.

—2 Els/Les delegats/ades territorials del
Departament d’Ensenyament determinaran
els centres d’ensenyament secundari que
podran realitzar les proves d’avaluació per
completar els ensenyaments de formació
professional de segon grau, per a cada
especialitat que s’impartia en el seu àmbit
territorial.

Si qualsevol dels centres designats rep al-
guna petició d’inscripció en alguna especi-
alitat per a la qual no hagi estat autoritzat,
trametrà la petició a la delegació territorial
corresponent, la qual designarà el centre
públic del seu àmbit territorial per realitzar
les proves de l’especialitat corresponent i
ho comunicarà a la persona interessada. En
el cas de no disposar de cap centre auto-
ritzat, trametrà la sol·licitud a la Direcció
General de Formació Professional per a la
seva resolució.

—3 Les proves d’avaluació per completar
els ensenyaments de formació professional
de segon grau comprenen les especialitats
que s’hagin estat impartint a Catalunya, tant
en el règim general com en el règim d’en-
senyaments especialitzats.

—4 Podrà matricular-se a les proves
d’avaluació per completar els ensenyaments
esmentats l’alumnat que, havent estat ma-
triculat de la mateixa especialitat, n’hagi
superat, almenys, una matèria.

—5 La inscripció a les proves es realitzarà
entre els dies 5 i 16 de maig del 2003, als
centres autoritzats per les delegacions ter-
ritorials. La inscripció efectiva dóna dret a
l’alumnat a participar en les dues convoca-
tòries de les proves d’avaluació: la de juny,
que es realitzarà entre el 16 de juny i el 4 de
juliol, i la de setembre, entre el 3 i el 19 de
setembre de 2003.

—6 El/La director/a del centre designarà
entre el professorat els membres que cons-
tituiran els tribunals de cada especialitat.
Els tribunals estaran inclosos dins la cate-
goria tercera als efectes que preveu el
Decret 201/1993, de 27 de juliol, de modi-
ficació del Decret 337/1988, de 17 d’octu-
bre, de regulació i actualització d’indem-
nitzacions per raó de serveis a la Genera-
litat de Catalunya.

—7 Les delegacions territorials del Depar-
tament d’Ensenyament faran pública, en el
seu tauler d’anuncis, la relació de centres
d’ensenyament que hagin designat per re-
alitzar les proves d’avaluació detallades en
aquesta Resolució.
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Barcelona, 9 de gener de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(02.353.005)

RESOLUCIÓ ENS/16/2003, de 8 de gener,
de convocatòria per a la presentació de
sol·licituds per impartir programes de ga-
rantia social durant el curs 2003-2004.

D’acord amb l’article 23.2 de la LOGSE,
atesa la necessitat de garantir una oferta for-
mativa que possibiliti la inserció al món la-
boral o bé la reincorporació al sistema edu-
catiu dels joves que no han assolit els
objectius de l’ensenyament obligatori i per
tal d’incorporar a aquesta oferta els projec-
tes d’altres administracions, entitats o ins-
titucions que s’ajustin als plantejaments
d’objectius i continguts que preveu el De-
cret 123/2002, de 16 d’abril, pel qual s’es-
tableix l’ordenació general dels programes
de garantia social a Catalunya;

A proposta de la Direcció General de For-
mació Professional,

Resolc:

—1 Obrir convocatòria per a la presenta-
ció de sol·licituds per impartir programes de
garantia social durant el curs 2003-2004.

—2 Els programes s’adreçaran a aquells
joves que hagin finalitzat el període d’ense-
nyament obligatori i no hagin obtingut el títol
de graduat en educació secundària.

—3 Les autoritzacions per impartir progra-
mes de garantia social durant el curs 2003-
2004 podran sol·licitar-se al Departament
d’Ensenyament en el termini de 30 dies
hàbils comptadors des de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya.

—4 Podran presentar aquests projectes
formatius totes les administracions locals,
entitats, institucions i centres de formació
privats de l’àmbit territorial de Catalunya que
disposin d’una infrastructura adient i d’una
trajectòria de formació reconeguda.

—5 La sol·licitud s’haurà de formular mit-
jançant instància adreçada a la directora
general de Formació Professional, d’acord
amb el que s’especifica a l’annex d’aques-
ta Resolució. La instància anirà acompanya-
da del projecte formatiu i de la documenta-
ció complementària establerta en aquest
apartat, que acreditaran els requisits neces-
saris per a l’autorització:

a) Projecte formatiu.
a.1 Justificació i antecedents. Caracte-

rístiques del col·lectiu a qui va adreçat i
adequació de l’oferta formativa al context
productiu i socioeconòmic de l’entorn del
centre.

a.2 Plantejament: estructura i continguts
formatius, d’acord amb el Decret 123/2002,
abans esmentat.

a.3 Durada, temporització i distribució
horària de les accions a realitzar.

a.4 Nombre d’alumnes i grups que es
preveu atendre que, en cap cas, serà supe-
rior a 16 per a cada grup.

a.5 Definició de les competències gene-
rals corresponents al perfil professional a
desenvolupar.

a.6 Relació de capacitats i competèn-
cies que l’alumne desenvoluparà, les quals
serviran de base per elaborar el pla d’acti-
vitats de les pràctiques en empresa i per a
l’avaluació i certificació final.

a.7 En el cas que es tracti del projecte
formatiu pel mateix perfil professional ja au-
toritzat a la Resolució ENS/2485/2002, de
3 de setembre, només caldrà presentar la
part específica d’aquesta convocatòria
(apartats: a.4, a.5 i a.6).

b) Informe preceptiu i vinculant emès per
l’òrgan competent del Departament de Sa-
nitat i Seguretat Social sobre el compliment
de les condicions higienicosanitàries de les
instal·lacions on es realitzarà la formació.

c) Llicència d’activitats i certificat vigent
de solidesa, visat pel col·legi professional
corresponent.

d) Els centres disposaran d’espais adi-
ents per realitzar la formació, tant la teòrica
com la pràctica en un àmbit professional,
comptant amb un mínim de 5 m2 per a pla-
ça ofertada. És per això que hauran de
presentar plànols de les instal·lacions, on
figuri els espais disponibles per als progra-
mes que es volen impartir, així com la capa-
citat simultània de places que es sol·liciten.

e) Els centres disposaran dels equipa-
ments necessaris per tal d’impartir la for-
mació. Així doncs, la memòria de sol·licitud
inclourà la descripció del mobiliari i equipa-
ment didàctics disponibles.

f) Respecte als recursos humans es pre-
sentarà la relació i les característiques del
personal previst pel projecte (experiència,
titulació, capacitats i coneixements per im-
partir la formació).

g) Els centres que van presentar la do-
cumentació corresponent d’acord amb la
Resolució ENS/420/2002, de 22 de febrer,
de convocatòria per a la presentació de
sol·licituds per impartir programes de garan-
tia social durant el curs 2002-2003 i van
impartir programes de garantia social auto-
ritzats segons la Resolució ENS/2485/2002,
no hauran de presentar els documents cor-
responents als apartats b), c), d) i e), a
excepció dels casos següents:

g.1 Quan algun dels documents apor-
tats corresponents a l’apartat c) ja no són
vigents actualment, caldrà presentar-los
amb vigència a la data de la convocatòria.

g.2 Quan se sol·licita impartir un perfil
professional de l’àmbit de l’hoteleria o les
indústries alimentàries, hauran de presen-
tar actualitzat el document corresponent a
l’apartat b).

g.3 Quan l’immoble on s’impartirà el
programa no és el mateix on s’imparteixen
altres ensenyaments autoritzats pel Depar-
tament d’Ensenyament i/o ha sofert algun
canvi de titularitat, d’ubicació o simplement
alguna reforma d’obres menors durant l’any
2002, caldrà presentar nous certificats cor-
responents als apartats b), c), d) i e).

—6 Els centres que imparteixin programes
de garantia social durant el curs 2003-2004,
autoritzats segons aquesta convocatòria, es

comprometen a contractar una pòlissa d’as-
segurança d’accidents personals que co-
breixi per a cadascun dels alumnes dels
cursos un capital de 18.030,36 euros en cas
de mort i de 36.060,73 euros en cas d’in-
validesa, tots dos derivats del risc d’acci-
dents durant el desplaçament, per qualse-
vol mitjà i durant l’assistència als cursos,
inclosa la realització de pràctiques en em-
preses.

—7 Els documents publicitaris que es vul-
guin utilitzar per a la difusió dels programes
autoritzats per al curs 2003-2004, hauran
de ser presentats prèviament a la Direcció
General de Formació Professional per tal
d’obtenir el vistiplau del Departament d’En-
senyament.

—8 Les instàncies de sol·licitud, juntament
amb la documentació requerida, s’adreça-
ran a la directora general de Formació Pro-
fessional i es presentaran als serveis cen-
trals o a les delegacions territorials del De-
partament d’Ensenyament, directament, o
per qualsevol dels mitjans que estableix l’ar-
ticle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, modificada per la Llei 4/1999.

—9 La Direcció General de Formació Pro-
fessional examinarà cadascuna de les sol·li-
cituds tenint en compte els requisits esta-
blerts en aquesta Resolució, la idoneïtat de
la implantació del projecte en la zona sol·li-
citada, el funcionament del projecte en cur-
sos anteriors i el compliment dels requisits
de presentació de la documentació de se-
guiment i resultats. En el termini de dos
mesos a comptar des de la finalització del
termini de presentació de sol·licituds, la di-
rectora general de Formació Professional
autoritzarà els projectes que podran impar-
tir-se com a programes de garantia social
durant el curs 2003-2004, mitjançant la cor-
responent resolució que serà publicada al
DOGC.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades podran 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 disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, es podrà interposar potesta-
tivament 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, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 8 de gener de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
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ANNEX

A la sol·licitud hi constarà:
Nom de la institució, entitat o centre.
Codi del centre (CDE) (si en té).
Titularitat del centre i la persona respon-

sable del programa.
Telèfon, fax i adreça del correu electrònic.
Adreça.
Codi postal.
Localitat.
Comarca.
Adreça on es realitzarà la formació teòri-

ca i pràctica.
El nom del/s perfil/s professional/s propo-

sat/s.
Nombre de grups a atendre.
També s’haurà de detallar per a cada

grup:
a) Nombre d’alumnes previstos.
b) Perfil professional.
c) Hores de formació totals i setmanals.
d) Període de realització.

(03.010.019)

RESOLUCIÓ ENS/17/2003, de 7 de gener,
per la qual es regula la convocatòria per a
l’any 2003 de la jubilació anticipada volun-
tària prevista a la disposició transitòria no-
vena de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema
educatiu.

La disposició transitòria novena de la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordena-
ció general del sistema educatiu (LOGSE),
estableix en el seu punt 1 que els funciona-
ris dels cossos docents a què fan referèn-
cia les disposicions addicionals desena 1, i
catorzena 1, 2 i 3 de la Llei esmentada, in-
closos en l’àmbit d’aplicació del règim de
classes passives de l’Estat, poden optar a
un règim de jubilació voluntària durant els
períodes compresos entre els anys 1991 i
1996, ambdós inclosos, sempre que reunei-
xin uns requisits determinats.

La Llei 31/1991, de 30 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per a 1992,
estableix que els funcionaris docents de
cossos i escales declarats a extingir amb
anterioritat a la vigència de la LOGSE, in-
closos en l’àmbit d’aplicació del règim de
classes passives de l’Estat, podran acollir-
se, durant el període comprès entre els anys
1992 i 1996, ambdós inclosos, al règim de
jubilació voluntària regulada a la disposició
transitòria novena de la Llei esmentada.

Posteriorment, s’amplia el termini d’apli-
cació de la jubilació voluntària de la LOGSE
a la disposició transitòria primera de la Llei
orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la
participació, l’avaluació i el govern dels
centres docents, que disposa que els fun-
cionaris dels cossos docents a què es refe-
reix la disposició transitòria novena de la
LOGSE podran optar a un règim de jubila-
ció voluntària en els termes i les condicions
que s’hi estableixen i en les normes que la
complementen i desenvolupen, durant el
període d’implantació, amb caràcter gene-
ral, dels ensenyaments establerts a la
LOGSE. Aquest període es va ampliar a
dotze anys per la disposició addicional vint-

i-setena de la Llei 66/1997, de 30 de de-
sembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social.

Finalment, la Llei 24/2001, de 27 de de-
sembre, de mesures fiscals, administratives
i d’ordre social, en l’article 51 del títol III,
prorroga per un període de quatre anys, a
partir del dia 4 d’octubre de 2002, la vigèn-
cia temporal de la jubilació voluntària pre-
vista a la disposició transitòria novena de la
LOGSE.

L’Acord del Consell de Ministres de 28 de
desembre de 1990 determina l’import i les
condicions de les gratificacions extraordinà-
ries previstes a la LOGSE per als funciona-
ris docents de nivel ls no universitaris.
Posteriorment, l’acord del Consell de Minis-
tres de 6 de març de 1992 va modificar l’im-
port d’aquestes gratificacions extraordinà-
ries. D’altra banda, l’Acord del Govern de la
Generalitat de 23 de gener de 2001 aprova
les gratificacions extraordinàries, comple-
mentàries a les previstes per les normes de
l’Estat, per als funcionaris docents no uni-
versitaris que s’acullin a la jubilació antici-
pada voluntària prevista a la LOGSE. Aques-
ta gratificació extraordinària complementària
ha estat incrementada en un 100% per
l’Acord de 21 de novembre de 2001, sobre
condicions de treball de professorat en l’àm-
bit de la Mesa Sectorial de Negociació del
personal docent d’ensenyament públic no
universitari de la Generalitat de Catalunya.

Per últim, la Resolució d’1 de juny de 2001
(DOGC núm. 3406, d’11.6.2001), de dele-
gació de competències del secretari gene-
ral en diversos òrgans del Departament, en
el seu article 6.7, delega en els delegats
territorials la gestió i la concessió de jubila-
cions dels funcionaris docents no universi-
taris.

D’acord amb el que s’ha exposat i en
virtut de les competències que m’atribueix
l’article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya,

Resolc:

—1 Poden sol·licitar la jubilació anticipa-
da voluntària, amb efectes de 31 d’agost
de 2003, els funcionaris docents inclosos
en l’àmbit d’aplicació del règim de classes
passives de l’Estat que pertanyin a algun
dels cossos següents:

Cos de mestres.
Cos de professors d’ensenyament secun-

dari.
Cos de professors tècnics de formació

professional.
Cos de catedràtics de música i arts es-

cèniques.
Cos de professors de música i arts escè-

niques.
Cos de professors d’arts plàstiques i dis-

seny.
Cos de mestres de taller d’arts plàstiques

i disseny.
Cos de professors d’escoles oficials d’idi-

omes.
Cos d’inspectors d’educació.

Cossos i escales declarats a extingir amb
anterioritat a la vigència de la LOGSE.

—2 També poden sol·licitar la jubilació an-
ticipada voluntària els inspectors al servei
de l’administració educativa, els funciona-
ris docents adscrits a la funció inspectora i
els directors escolars d’ensenyament primari
a extingir.

Per poder-s’hi acollir han de complir tots els
requisits del punt tercer d’aquesta Resolu-
ció, a excepció dels que fan referència a la
permanència en plantilles de centres do-
cents, que haurà de referir-se a l’equivalent
que correspongui.

—3 Els sol·licitants han de complir els re-
quisits següents:

a) Estar en actiu l’1 de gener de 1990 i
romandre ininterrompudament en dita situ-
ació i des de la data esmentada en llocs
pertanyents a les plantilles de centres do-
cents o a la Inspecció educativa.

b) Tenir seixanta anys complerts el 31
d’agost del curs escolar en què se sol·licita
la jubilació anticipada voluntària.

c) Tenir acreditats un mínim de quinze
anys de serveis efectius a l’Estat el 31
d’agost de l’any en què se sol·licita.

—4 Els funcionaris que es jubilin d’acord
amb el que disposa la disposició transitòria
novena de la LOGSE, que tinguin acreditats
en el moment de la jubilació un mínim de
vint-i-vuit anys de serveis efectius a l’Estat,
percebran una gratificació extraordinària per
una sola vegada el càlcul de la qual es farà
d’acord amb l’edat, cos de pertinença i anys
de serveis a l’Estat de l’interessat.

Els funcionaris dels cossos docents a què
es refereixen les disposicions addicionals
desena, 1 i catorzena 1, 2 i 3 de la LOGSE,
acollits a règims de Seguretat Social o de
previsió diferents dels de classes passives,
poden igualment percebre la gratificació
extraordinària que els correspongui sempre
que causin baixa definitiva en la prestació
de serveis a l’Estat, per jubilació voluntària
o per renúncia a la condició de funcionari,
i reuneixin els requisits exigits en aquesta
disposició, llevat el de pertinença al règim
de classes passives de l’Estat.

—5 La sol·licitud cal adreçar-la a la dele-
gació territorial de la qual depengui l’inte-
ressat i es pot presentar a les delegacions
territorials i a la seu central del Departament
d’Ensenyament o per qualsevol dels mitjans
previstos a l’article 38 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques, i del procediment
administratiu comú.

—6 Les sol·licituds es poden presentar du-
rant els dos primers mesos de l’any. El
model de sol·licitud es podrà recollir a les
seus de les delegacions territorials del De-
partament d’Ensenyament i s’hi haurà d’ad-
juntar la documentació justificativa que cor-
respongui.

—7 Un cop presentada la sol·licitud, no-
més s’acceptaran renúncies fins al 30 d’abril
de 2003.

—8 Les delegacions territorials del Depar-
tament d’Ensenyament resoldran les sol·li-
cituds presentades i, quan escaigui, dicta-
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ran les resolucions de jubilació anticipada
voluntària i especificaran la quantia de la
gratificació extraordinària que es percebrà
amb la retribució ordinària de l’últim mes de
servei actiu.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar un recurs conten-
ciós administratiu davant el Jutjat Conten-
ciós Administratiu de Barcelona o bé davant
el corresponent al seu domicili en el termini

de dos mesos comptats des de l’endemà
de la seva publicació al DOGC, d’acord amb
el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades po-
den interposar, potestativament, un recurs
de reposició, previ al contenciós adminis-
tratiu, davant el secretari general d’Ensenya-
ment en el termini d’un mes, a comptar des
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,

d’acord amb el que disposen els articles 116
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú.

Barcelona, 7 de gener de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.364.021)


