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ORDRE ENS/63/2003, de 12 de febrer, per
la qual es convoca concurs públic per a l’ator-
gament d’ajuts als centres d’ensenyament no
universitari de Catalunya que compten amb
formacions escolars de música o dansa, per
a la participació en intercanvis o trobades.

L’ordenació actual del sistema educatiu
a Catalunya planteja l’educació artística com
a part de l’educació a assolir per tots els
infants i joves en els ensenyaments de rè-
gim general i com a finalitat específica en
els de règim especial.

El Departament d’Ensenyament vol po-
tenciar totes les actuacions que incideixen
favorablement en l’extensió de l’educació
musical i de la dansa, per la qual cosa ha
considerat convenient convocar novament
un concurs públic per a la participació de
formacions escolars de música o dansa en
intercanvis o trobades.

De conformitat amb el que estableix el ca-
pítol 9 del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;

En ús de les facultats que atribueix l’ar-
ticle 12 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, i de l’article 93 del Text refós
esmentat, i a proposta de la Direcció Gene-
ral d’Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a la conces-

sió d’ajuts als centres públics i privats au-
toritzats d’ensenyament no universitari de
Catalunya que comptin amb formacions
escolars de música o dansa i que organitzin
viatges dels alumnes d’aquestes formacions
per participar en intercanvis o trobades.

Article 2
Aprovar les bases que han de regir la con-

vocatòria del concurs públic, que són les
que consten a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 3
Els ajuts, per un import total màxim de

70.000,00 euros, es faran efectius amb
càrrec a la posició pressupostàr ia D/
480130200/3212 de l’òrgan gestor 1302 del

preinscripció
curs 2003-2004
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pressupost de la Generalitat de Catalunya
per a l’any 2003.

Article 4
Els ajuts esmentats no tenen caràcter re-

current.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des 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
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant 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, 12 de febrer de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases

—1 Objecte i finalitat
L’objecte d’aquests ajuts és la participa-

ció dels alumnes de formacions escolars de
música o dansa de centres públics i privats
autoritzats d’ensenyament no universitari de
Catalunya en intercanvis o trobades amb
formacions similars d’altres centres de
Catalunya o de fora de Catalunya.

La finalitat d’aquesta convocatòria és afa-
vorir l’extensió de l’educació musical i de la
dansa i proporcionar oportunitats per a una
formació artística de qualitat.

—2 Beneficiaris
Poden sol·licitar aquests ajuts els centres

públics, privats concertats i privats autorit-
zats, o en tràmit d’autorització, d’ensenya-
ment no universitari de Catalunya, que com-
pleixin els requisits que estableix aquesta
convocatòria.

—3 Imports i destinació dels ajuts
Es concediran ajuts pels imports que a

continuació s’indiquen en funció de l’àmbit
territorial de la trobada o intercanvi:

Dins el territori de Catalunya: fins a 500,00
euros.

Dins el territori espanyol: fins a 1.500,00
euros.

Dins el territori europeu: fins a 2.750,00
euros.

Els ajuts aniran destinats únicament a co-
brir part de les despeses de transport.

Es limita a un l’ajut concedit a un centre
per a una activitat en el territori europeu.

—4 Condicions
Els desplaçaments a realitzar s’ajustaran

a les condicions següents:
a) S’hauran de realitzar durant el curs

2002-2003, amb una durada variable no
superior a una setmana.

b) Cada grup d’alumnes estarà acompa-
nyat durant el viatge i l’estada per profes-
sorat del centre sol·licitant i/o pel/per la
director/a de la formació objecte de l’ajut.

—5 Sol·licituds
Les sol·licituds, subscrites pel/per la di-

rector/a de cada centre, s’adreçaran al di-
rector general d’Ordenació i Innovació Edu-
cativa i es presentaran al Departament
d’Ensenyament (Via Augusta, 202-226,
08021 Barcelona), ja sigui directament o per
qualsevol dels mitjans que estableix l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú.

En el cas que les sol·licituds es presentin
a les oficines de correus, s’ha de fer en
sobre obert, per tal que la sol·licitud sigui
datada i segellada pel funcionari/ària de
correus abans de ser certificada.

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

—6 Criteris de valoració de les sol·licituds
Els criteris prioritaris per a l’avaluació de

les sol·licituds seran els següents:
a) L’interès de la proposta d’activitats i la

seva relació amb els objectius curriculars de
la música i la dansa, amb priorització dels
intercanvis per davant de les trobades.

b) L’acolliment familiar com a modalitat
d’allotjament.

c) La tipologia escolar dels centres sol·li-
citants.

d) Característiques i estabilitat de la for-
mació escolar de música o dansa.

—7 Dades de la sol·licitud i documenta-
ció que cal aportar

La sol·licitud s’haurà de presentar d’acord
amb el  model que f igura a l ’annex 2
d’aquesta Ordre, amb totes les dades que
s’hi demanen. Aquesta sol·licitud es troba
a l’adreça següent: http://www.gencat.net/
ense.

A aquesta sol·licitud s’adjuntarà la docu-
mentació que concreti la informació se-
güent:

a) En el cas de centres privats, les dades
d’autorització del centre, o bé la còpia de la
sol·licitud d’autorització en el cas dels cen-
tres en tràmit d’autorització.

b) Còpia compulsada de l’acta de la ses-
sió del consell escolar en què el centre hagi
pres el compromís de dur a terme l’inter-
canvi o la trobada, o certificat del/de la
secretari/ària del centre que ho acrediti.

c) Declaració jurada de la persona que
exerceix la direcció del centre en la qual
constarà que abans del viatge es contrac-
tarà una pòlissa d’assegurança que cobrei-

xi el desplaçament i l’estada dels alumnes
i del professorat acompanyant a l’estranger.

d) Pressupost de despeses del transport
a la localitat i/o el país que es visita. Cal
adjuntar pressupost de l’empresa de trans-
port o de l’agència de viatges, o document
similar.

e) Proposta d’activitats.

—8 Resolució
Es delega en el director general d’Orde-

nació i Innovació Educativa la competència
per resoldre aquesta convocatòria i l’auto-
rització de la despesa corresponent, a pro-
posta d’una comissió avaluadora, formada
per les persones següents:

El  subdirector general  d’Ordenació
Curricular i Programes Educatius o persona
en qui delegui.

El cap del Servei d’Execució i Gestió de
Programes o persona en qui delegui.

La responsable de l’Àrea d’Ensenyaments
Artístics o persona en qui delegui.

Un representant de l’Associació Catala-
na d’Escoles de Música (ACEM).

Un representant de l’Associació d’Esco-
les de Música d’Iniciativa Privada Associa-
des de Catalunya.

Un representant de l’Associació de les Es-
coles de Dansa autoritzades.

Un representant del Consell Català de la
Música de Catalunya.

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

En la valoració dels projectes, la comissió
avaluadora actuarà d’acord amb els criteris
exposats a l’apartat 6 d’aquest annex.

En qualsevol cas, les sol·licituds presen-
tades s’entendran desestimades si no hi
recau resolució expressa en el termini de sis
mesos des de l’endemà de la finalització del
termini de presentació de les sol·licituds.

—9 Notificació
La resolució de concessió es notificarà als

interessats amb indicació de si exhaureix o
no la via administrativa, dels possibles re-
cursos, dels òrgans davant els quals es
poden interposar, i dels terminis per inter-
posar-los. A més a més, la resolució de
concessió es farà pública al tauler d’anun-
cis de la seu central del Departament d’En-
senyament, i als taulers de les delegacions
territorials corresponents.

—10 Justificació
10.1 El termini de presentació dels do-

cuments que acreditin les despeses efectu-
ades finalitzarà el 15 d’octubre de 2003. La
presentació de la justificació fora del termi-
ni establert pot ser motiu de revocació de la
subvenció.

10.2 La justificació haurà de contenir la
documentació següent:

a) En el cas dels centres públics del De-
partament d’Ensenyament i privats concer-
tats:

Còpia compulsada de l’acta de la sessió
del consell escolar en la qual s’hagin aprovat
els comptes derivats de la realització de l’in-
tercanvi o trobada, o bé certificat que així ho
acrediti, emès i signat pel/per la secretari/ària,
amb el vist i plau del/de la president/a del
consell escolar. L’aprovació de comptes s’ha
de fer en data posterior a la realització de
l’intercanvi o trobada.
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Relació detallada de les factures corres-
ponents a les despeses de transport pro-
duïdes en la realització de l’intercanvi o la
trobada, en la qual s’indiqui: la data i el
número de la factura, el NIF i el nom de
l’emissor, el concepte i l’import. Aquesta
llista haurà d’anar signada pel/per la secre-
tari/ària, amb el vist i plau del/de la presi-
dent/a del consell escolar.

Aquestes factures romandran al centre i
constituiran la justificació del viatge.

En el cas dels centres públics, certificat del
secretari/ària on consti que tant els ingres-
sos com les despeses corresponents a la re-
alització de l’intercanvi o trobada s’han
comptabilitzat en la comptabilitat del centre.

b) En el cas dels centres privats autorit-
zats o en tràmit d’autorització:

Informe del/de la director/a del centre re-
ceptor de l’ajut conforme la subvenció ator-
gada s’ha destinat a la finalitat per a la qual
s’ha concedit, és a dir, a les despeses cor-
responents a transport.

Relació detallada de les factures corres-
ponents a les despeses de transport pro-
duïdes en la realització de l’intercanvi o la
trobada, en la qual s’indiqui: la data, el nom
de l’emissor, el concepte i l’import.

Documents justificatius de les despeses:
originals de les factures. Les factures han
de complir els requisits legals que estableix
la normativa vigent i han d’anar emeses a
nom del centre.

c) En el cas dels centres els titulars dels
quals siguin corporacions locals:

Certificat emès i firmat per l’interventor/a
o pel/per la secretari/ària interventor/a on
es faci constar que l’ajut concedit s’ha
destinat, durant el curs 2002-2003, a la
realització de l’activitat objecte d’aquesta
subvenció, amb indicació expressa de l’im-
port corresponent a les despeses de trans-
port i de la partida pressupostària amb
càrrec a la qual s’ha contret l’obligació.

10.3 D’acord amb el punt 3 d’aquestes
bases, els ajuts aniran destinats a cobrir úni-
cament part de les despeses de transport.

Cas que es justifiqui un import inferior a
la quantitat atorgada, l’import de la subven-
ció es reduirà per l’import no justificat cor-
rectament.

—11 Pagament
Un cop els beneficiaris hagin justificat cor-

rectament la subvenció atorgada, es proce-
dirà a tramitar la corresponent ordre de pa-
gament.

—12 Obligacions dels beneficiaris
Les entitats beneficiàries estaran obliga-

des a facilitar tota la informació requerida
pels òrgans de control de l’Administració.

—13 Incompliment
En cas d’incompliment, els beneficiaris

estan subjectes a les sancions correspo-
nents, segons el que estableix la secció
cinquena del capítol 9 del Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre de 2002.

ANNEX 2

Model de sol·licitud

a) Dades del centre:
Nom del centre.

Codi del centre.
Número de NIF.
Telèfon.
Fax.
Adreça.
Municipi.
Dades bancàries.

b) Dades de la formació de música o
dansa:

Nombre d’alumnes que la integren.
Data de la seva creació.
Característiques.

c) Dades de l’activitat:
Descripció de l’activitat (intercanvi/tro-

bada).
Nombre d’alumnes que hi participaran i

característiques de la formació.
Modalitat d’allotjament.
Mitjà de transport que s’utilitzarà.
Despesa total del transport previst, se-

gons el pressupost adjunt.
Calendari del viatge: data de sortida i data

d’arribada.
Professor/a responsable.
Professorat acompanyant.

d) En el cas dels intercanvis:
Nom del centre d’acolliment.
Adreça.
Població.
País.
Telèfon.
Modalitat d’acolliment.

(Data, nom i signatura del/de la director/a
del centre).

(03.042.150)

RESOLUCIÓ ENS/380/2003, de 19 de fe-
brer, per la qual es nomena el tribunal que
ha de jutjar el concurs oposició per a l’ac-
cés al cos d’inspectors d’educació.

D’acord amb el que estableix la base 5.2,
5.3 i 5.4 de la Resolució ENS/3395/2002,
de 19 de novembre (DOGC núm. 3770, de
27.11.2002), per la qual es convoca con-
curs oposició per a la provisió de places
d’accés al cos d’inspectors d’educació,

Resolc:

—1 Nomenar el tribunal que, de confor-
mitat amb la base 5.3 de la Resolució ENS/
3395/2002, de 19 de novembre, ha de jut-
jar el concurs oposició d’accés al cos d’ins-
pectors d’educació. La composició del tri-
bunal és la següent:

Tribunal titular
President: Francesc Varas Arriba.
Vocal 1: Rafael Gisbert Sempere.
Vocal 2: Josep Farré Murgadella.
Vocal 3: Elisa Salse Pujolar.
Vocal 4: Lina Casanovas Esclusa.

Tribunal suplent
President: Alberto Andrades García.
Vocal 1: Alberto del Pozo Ortiz.
Vocal 2: Carlos Quintana Castelló.
Vocal 3: Jordi Pere Font Agustí.
Vocal 4: Joan Lluís Valls Calzada.

—2 Els membres del tribunal tindran dret
a percebre les dietes i despeses de despla-
çament pertinents.

—3 D’acord amb el que estableix la base
5.8 de la Resolució de convocatòria esmen-
tada, el tribunal nomenat estarà inclòs dins
la categoria primera, 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’indemnitzacions
per raó de serveis a la General itat de
Catalunya, i de revisió dels imports de de-
terminades indemnitzacions.

—4 Els membres del tribunal estaran sub-
jectes a les causes d’abstenció o recusació
que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Barcelona, 19 de febrer de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.049.122)

RESOLUCIÓ ENS/381/2003, de 19 de fe-
brer, per la qual es declara aprovada la llis-
ta provisional d’aspirants d’admesos i ex-
closos a les proves convocades per a la
provisió de places de funcionaris docents i
per a l’adquisició de noves especialitats.

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/19/2003, de 13 de gener (DOGC
núm. 3801, de 16.1.2003), que obre con-
vocatòria de proves per a la provisió de
places de funcionaris docents i per a l’ad-
quisició de noves especialitats,

Resolc:

—1 Declarar aprovada la llista provisional
alfabètica, per cossos i per especialitats,
d’aspirants admesos i exclosos en el pro-
cés selectiu convocat per la Resolució ENS/
19/2003, de 13 de gener, 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 Re-
solució. Així mateix, es pot consultar a tra-
vés de la pàgina d’Internet del Departament
d’Ensenyament: http://www.gencat.net/
ense.

—2 En aquesta llista, desglossada per
cossos i especialitats, consten el nom, els
cognoms, el número de NIF dels aspirants
o del document acreditatiu de la nacionali-
tat en el cas de no tenir l’espanyola, el pro-
cediment selectiu pel qual participen i, si
escau, els aspirants que no tenen la nacio-
nalitat espanyola que estan exempts de la
realització de la prova de llengua castella-
na, d’acord amb el que preveu la base 7.2
de la Resolució de convocatòria, així com
els aspirants que reuneixen els requisits
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suficients de coneixement de la llengua
catalana, a l’efecte de l’exempció que pre-
veu la base 7.3.3 de la mateixa Resolució.
Hi consta també el motiu d’exclusió dels
aspirants provisionalment exclosos.

—3 Amb la publicació d’aquesta Resolu-
ció es donen 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 públi-
ques i del procediment administratiu comú.
Per tant, els interessats podran formular, en
el termini de deu dies hàbils a partir de l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya 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
procediment 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 Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya de la llista d’as-
pirants seleccionats. Si de la revisió de la
documentació es dedueix que algun aspi-
rant no reuneix algun dels requisits que s’hi
exigeixen, l’interessat perdrà tots els drets
que es puguin derivar de la seva participa-
ció 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, 19 de febrer de 2003

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

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 Pompeu, 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.

(03.050.182)

RESOLUCIÓ ENS/376/2003, de 14 de fe-
brer, de citació a termini d’interessats en el
recurs contenciós administratiu núm. 444/
2002, procediment abreujat, interposat pel
senyor Víctor Pascual Rodríguez.

En compliment del que ha ordenat el
Jutjat Contenciós Administratiu número 10
de Barcelona en el recurs contenciós admi-
nistrat iu núm. 444/2002, procediment
abreujat, interposat pel senyor Víctor Pas-
cual Rodríguez;

D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, en relació amb l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant el Jutjat esmentat, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la pu-
blicació d’aquesta Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenci-
ós administratiu 444/2002, procediment
abreujat, interposat contra la desestimació
presumpta del recurs de reposició interpo-
sat contra l’article 1 i la base 2.3 de l’annex
de l’Ordre ENS/177/2002, de 24 de maig,
de convocatòria per a la concessió d’ajuts
al professorat i al personal laboral d’educa-
ció especial, dels centres docents públics
del Departament d’Ensenyament per a ac-
tivitats educatives realitzades fora dels cen-
tres durant el curs escolar 2000-2001; i
contra la Resolució de la directora general
de Recursos Humans de 21 d’octubre de
2002. La vista d’aquest procediment s’ha
fixat per al dia 11 de març de 2003 a les
12.30 hores, a la Sala de Vistes del Jutjat
Contenciós Administrat iu núm. 10 de
Barcelona (ronda Universitat, 18), a la qual
poden anar acompanyats de les proves que
els interessi proposar.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al
DOGC.

Barcelona, 14 de febrer de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.031.093)

RESOLUCIÓ ENS/384/2003, de 14 de fe-
brer, per la qual s’aproven les normes de pre-
inscripció i matrícula d’alumnat als centres
docents sufragats amb fons públics que

imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral, d’arts plàstiques i disseny, d’idiomes en
escoles oficials i de grau mitjà de música i
dansa per al curs 2003-2004.

El Decret 31/2002, de 5 de febrer, publi-
cat al DOGC núm. 3573, de 12.2.2002,
estableix el règim d’admissió d’alumnat als
centres docents públics, concertats o su-
fragats amb fons públics.

De conformitat amb el que disposa aquest
Decret i per tal de regular els processos
d’admissió en els centres docents sufragats
amb fons públics que imparteixen ensenya-
ments reglats de règim general, d’arts plàs-
tiques i disseny, d’idiomes en escoles ofici-
als i de grau mitjà de música o de dansa
per al curs 2003-2004,

Resolc:

Article 1. Àmbit d’aplicació
Aquesta Resolució és d’aplicació per a

l’admissió d’alumnat en centres docents
sufragats amb fons públics que imparteixen
els ensenyaments de règim general, d’arts
plàstiques i disseny, d’idiomes en escoles
oficials i de grau mitjà de música i dansa.

Article 2. Oferta de places escolars
2.1 D’acord amb l’article 4 del Decret

31/2002, de 5 de febrer, la corresponent
delegació territorial del Departament d’En-
senyament comunicarà als centres sufragats
amb fons públics, abans de l’inici del perí-
ode de preinscripció, la composició inicial
de grups per a cada tipus d’ensenyament
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Resolució.

2.2 El nombre de vacants per a cada
grup serà el que resulti de deduir, del nom-
bre de places escolars que es deriven dels
grups assignats, aplicant la relació d’alum-
nes per grup establerta amb caràcter gene-
ral i llevat d’allò establert per a les àrees
d’escolarització singular, la reserva corres-
ponent a la previsió per als alumnes proce-
dents del curs anterior que s’espera que
progressin de curs i per als repetidors del
mateix centre, els quals no han de formalit-
zar sol·licitud de preinscripció. A aquests
efectes, es consideraran repetidors els
alumnes que han de cursar de nou la tota-
litat del currículum corresponent a un curs
determinat d’un pla d’estudis.

Al primer curs del segon cicle d’educació
infantil, dels cicles formatius de la formació
professional específica, dels cicles forma-
tius d’arts plàstiques i disseny, de la moda-
litat d’arts del batxillerat i del grau mitjà de
música o de dansa no es fa cap reserva per
als que progressen del curs anterior.

2.3 L’alumnat que hagi de romandre un
any més a un curs determinat serà escola-
ritzat, llevat que manifesti la seva voluntat
en sentit contrari, al mateix centre si aquest
ofereix els ensenyaments corresponents.

2.4 Al segon cicle de l’educació infantil,
a l’educació primària i a l’educació secun-
dària obligatòria, el centre haurà de reservar,
llevat del que està establert per a les àrees
d’escolarització singular, dues places de cada
grup per a alumnat amb necessitats educa-
tives especials, nombre que es podrà incre-
mentar per resolució del delegat o la delega-
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da territorial. Al primer cicle de l’educació
infantil aquesta reserva serà d’un lloc esco-
lar per a cada grup del centre.

2.5 El director o directora, en el cas dels
centres públics, i el titular, en el dels con-
certats, donaran publicitat, abans de l’inici
del període de preinscripció i si més no a
través del tauler d’anuncis del centre, del
nombre de places totals i de les vacants en
cadascun dels ensenyaments i cursos su-
fragats amb fons públics.

2.6 Les reserves seran únicament efec-
tives, llevat del que està establert per a les
àrees d’escolarització singular, mentre duri
el període de preinscripció, que es consi-
dera acabat en el moment en què es proce-
deix a l’assignació de places amb caràcter
definitiu.

2.7 Amb anterioritat a l’inici del procés
d’admissió, el Departament d’Ensenyament
informarà de l’oferta d’ensenyaments no uni-
versitaris sufragats amb fons públics a
Catalunya. Aquesta informació es farà pú-
blica i es podrà consultar als centres do-
cents, a les oficines dels ajuntaments, a les
delegacions territorials, oficines gestores i
pàgines web del Departament d’Ensenya-
ment.

Article 3. Modificació de l’oferta de places
escolars

El nombre de grups pot ser modificat per
la Direcció General de Centres Docents a la
vista de la demanda i de les necessitats
d’escolarització. La relació d’alumnes adme-
sos es farà d’acord amb els grups i l’oferta
definitivament autoritzades. Les modificaci-
ons, si s’escau, es faran públiques pels
mateixos mitjans que l’oferta inicial.

Article 4. Informació
Els centres informaran sobre els aspectes

relacionats a l’article 3 del Decret 31/2002,
que són:

a) El projecte educatiu i, si s’escau, el pla
estratègic del centre.

b) Els criteris generals i específics d’ad-
missió que afectin el centre.

c) Els serveis de caràcter voluntari i no lu-
cratiu que ofereix el centre, amb la indicació
del preu i de l’aprovació del consell escolar
i la delegació territorial del Departament d’En-
senyament si aquesta és preceptiva, així com
la previsió d’activitats extraescolars i com-
plementàries. El caràcter voluntari, o si s’es-
cau, obligatori, del pagament per cada un
dels conceptes que comportin quotes o apor-
tacions econòmiques, d’acord amb la legis-
lació vigent.

d) El caràcter propi, si s’escau.
e) El règim de finançament amb fons pú-

blics dels ensenyaments concertats.
f) L’import de les subvencions per als en-

senyaments subvencionats.
g) Altres ensenyaments oferts pel centre

i, si s’escau, l’import d’altres ajuts que re-
bin de les diferents administracions.

h) L’oferta d’ensenyaments sufragats
amb fons públics i el nombre de places
escolars i vacants a cada un d’aquests.

i) L’àrea territorial d’influència per a cada
ensenyament i l’adscripció del centre a al-
tres centres, si existeix.

Aquesta informació s’oferirà a la comuni-
tat educativa i als sol·licitants de nova ins-

cripció pels mitjans de difusió de què dis-
posi el centre i, en qualsevol cas, al seu
tauler d’anuncis.

Article 5. Calendari i procés de preins-
cripció

5.1 En l’àmbit d’aplicació d’aquesta Re-
solució, els períodes de preinscripció per a
l’admissió d’alumnes són els que figuren a
l’annex 1. Qualsevol sol·licitud formulada
abans de l’inici d’aquests períodes tindrà la
consideració de nul·la.

5.2 La sol·licitud d’admissió es formalit-
zarà, dins els períodes indicats, en l’imprès
que es trobarà a disposició dels sol·licitants
als centres, ajuntaments i delegacions i a
l’adreça www.gencat.net/ense, en el catàleg
de models de documents del sistema d’aten-
ció al ciutadà (SAC).

5.3 Per poder ser admès o admesa per
primera vegada en un centre docent per
cursar ensenyaments sufragats amb fons
públics, es presentarà un imprès de sol·li-
citud d’admissió. També caldrà presentar
sol·licitud d’admissió per poder accedir al
segon cicle d’educació infantil, al batxillerat
de la modalitat d’arts, a la formació profes-
sional específica i als diferents ensenyaments
de règim especial, encara que s’imparteixin
al mateix centre on s’està matriculat.

La presentació de més d’un imprès de
sol·licitud per accedir al mateix tipus d’en-
senyaments, comporta la invalidació dels
drets de prioritat que puguin correspondre.

5.4 A l’imprès de sol·licitud d’admissió
s’hi podran indicar peticions d’admissió en
diversos centres i/o ensenyaments (en el
mateix o en diferent centre), relacionats
sempre per ordre de preferència.

L’imprès es presentarà al centre sol·licitat
en primer lloc. Així mateix, es podrà presen-
tar a l’Ajuntament on estigui ubicat el cen-
tre sol·licitat en primer lloc, el qual la farà
arribar de manera immediata a aquell.

En tots els casos l’entitat receptora lliu-
rarà al sol·licitant còpia datada i segellada
acreditativa de la presentació.

5.5 Els centres docents sufragats amb
fons públics aportaran les dades relatives a
la preinscripció d’acord amb el que el De-
partament d’Ensenyament estableix.

5.6 La documentació acreditativa de les
circumstàncies que es puguin al·legar a la
sol·licitud d’admissió a efectes d’aplicació
del barem, que queda recollida a l’annex 2,
s’aportarà dins el període de preinscripció.

Per als ensenyaments postobligatoris
que, per la forma d’accés, facin necessari
aportar les qualificacions del batxillerat o la
certificació dels ensenyaments substituto-
ris de la prova d’accés als cicles formatius
de grau superior (ESPA), el termini de pre-
sentació de la corresponent acreditació serà
fins al final del període de reclamacions a la
llista baremada.

La no-acreditació documental, dins el ter-
mini establert, implica que el concepte afec-
tat no es consideri a efectes d’aplicació del
barem. La falsedat de les dades aportades
comporta la invalidació dels drets de prio-
ritat que puguin correspondre.

L’admissió als ensenyaments obligatoris
i al batxillerat, llevat de l’artístic, és fa a un
centre. Un cop l’alumne ha estat admès en
el centre, s’adscriu a l’idioma modern triat
o a la modalitat de batxillerat en funció de

les preferències manifestades a la sol·licitud
i al barem.

5.7 Les sol·licituds presentades després
de finalitzar el període de preinscripció se-
ran admeses, tot i que no tindran cap pri-
oritat respecte a les presentades dintre del
termini. Si la sol·licitud és per a ensenya-
ments que no requereixen prova d’accés i
es presenta abans de la publicació de les
llistes d’admesos, el centre aplicarà el ba-
rem a la sol·licitud i la introduirà a l’aplica-
ció informàtica de preinscripció.

Quan la sol·licitud es presenti després de
la publicació de les llistes d’admesos i hagi
transcorregut el temps necessari per resol-
dre les reclamacions, el centre, si disposa
de vacants no reservades per als alumnes
propis, admetrà l’alumne sense cap més
tràmit, excepte si pertany a una àrea d’es-
colarització singular. Si el centre no disposa
de vacants, lliurarà la sol·licitud a la comis-
sió d’escolarització corresponent.

Article 6. Procediment general d’admissió
6.1 Les sol·licituds d’admissió s’ordena-

ran d’acord amb l’aplicació dels criteris i del
barem que els correspongui segons el De-
cret 31/2002, que es recullen a l’annex 3.
El barem s’aplicarà en relació en el centre
demanat en primer lloc.

Als efectes d’admissió en els ensenya-
ments en règim nocturn, només es tindran
en compte les sol·licituds de curs sencer.

6.2 Als efectes d’aplicació del criteri de
proximitat del domicili al centre, es tindrà en
compte l’àrea territorial d’influència dels
centres, determinada per les delegacions
territorials del Departament d’Ensenyament
o per la Direcció General de Centres Do-
cents si afecta més d’una delegació.

6.3 El president del consell escolar del
centre públic o el titular del centre concer-
tat farà pública al tauler d’anuncis del cen-
tre la relació, per a cada ensenyament, de
sol·licituds baremades en les dates que
s’estableixen en l’annex 1.

La publicació de la relació de sol·licituds
baremades obrirà un termini, que s’estableix
en l’annex 1, per presentar reclamacions
davant el mateix centre, que seran resoltes
pel seu consell escolar, en el cas dels cen-
tres públics, o pel titular, en el cas dels
centres concertats. L’endemà de finalitzar
el termini es resoldran les reclamacions, i la
nova llista de sol·licituds, baremada i orde-
nada, es farà pública al tauler d’anuncis del
centre el dia següent.

6.4 En el primer curs del segon cicle
de l’educació infantil, de l’educació primà-
ria i de l’educació secundària obligatòria,
en el cas de no poder ser atesa cap de les
peticions del sol·licitant, la comissió d’es-
colarització li assignarà una plaça escolar
en un altre centre i donarà la informació
pertinent a qui hagi fet la sol·licitud, que
podrà demanar al president de la comissió
d’escolarització una altra plaça d’entre les
vacants en el termini de quatre dies hàbils.
Per a la resta de cursos dels ensenyaments
obligatoris i per als postobligatoris, no s’as-
signarà cap plaça que no hagi estat sol·li-
citada.

Article 7. Sorteig públic
Amb la finalitat d’unificar el procediment

per dirimir les possibles situacions d’empat,
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els dies, els llocs i les hores que es detallen
a l’annex 5 s’efectuaran els sorteigs públics
per tal de determinar la combinació de la
primera i la segona lletra del primer cognom
a partir de la qual es faran les ordenacions
corresponents a les sol·licituds per a cada
un dels ensenyaments, excepció feta dels
de les escoles oficials d’idiomes.

Als sorteigs i per a l’ordenació de sol·li-
cituds s’utilitzarà la seqüència de caràcters
ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ.
No es consideraran els símbols d’accentu-
ació, apòstrofs, guions, espais en blanc o
altres caràcters. El nom i cognoms es con-
sideraran tal com s’hagi fet constar a l’im-
près de sol·licitud.

En el cas d’ensenyaments de les escoles
oficials d’idiomes, el procediment d’ordena-
ció i el dia, lloc i hora on s’efectuarà el sorteig
es faran públics al tauler d’anuncis de cada
escola.

Article 8. Admissió al primer curs de l’edu-
cació secundària obligatòria

8.1 Per donar prioritat a l’alumnat d’edu-
cació primària procedent de centres ads-
crits, el procediment d’admissió serà el
següent:

El centre d’educació primària on es cursi
el sisè curs d’educació primària lliurarà un
imprès de sol·licitud al seu alumnat i infor-
marà els pares o tutors dels centres d’edu-
cació secundària als quals està adscrit.

Les peticions contingudes en els impre-
sos de sol·licitud d’admissió al primer curs
de l’educació secundària obligatòria es clas-
sifiquen en preferents i no preferents.

Són peticions preferents les referides a
centres d’educació secundària obligatòria
als quals és adscrit el centre d’educació
primària on el sol·licitant cursa el sisè curs.
Quan a la sol·licitud es faci constar una
petició a un centre d’educació secundària
obligatòria al qual no és adscrit, aquesta
petició i totes les que segueixin, en ordre
de preferència, tenen la consideració de no
preferents, amb independència del centre
que se sol·liciti.

8.2 L’alumnat que cursi o opti per cur-
sar els ensenyaments de grau mitjà de
música o dansa en conservatoris ho podrà
fer constar al full de preinscripció i, en aquest
cas, d’acord amb el que estableix l’article 8
del Decret 31/2002 esmentat, tindrà priori-
tat, entre les preferents o entre les no pre-
ferents, per accedir a les places d’educació
secundària obligatòria als centres que figu-
ren a l’annex 4 d’aquesta Resolució. En el
moment de formalitzar la matrícula haurà
d’acreditar que està matriculat o pendent de
matriculació en un conservatori per cursar
ensenyaments de grau mitjà.

Article 9. Admissió als cicles formatius de
formació professional específica

9.1 Per optar a cursar un cicle formatiu
de formació professional cal formalitzar la
sol·licitud corresponent encara que s’esti-
guin cursant altres ensenyaments al mateix
centre. Aquesta sol·licitud s’haurà de pre-
sentar al centre i per a l’ensenyament de-
manat en primer lloc.

9.2 Per complir el que estableix l’arti-
cle 4.2 del Decret 31/2002, els centres
faran una reserva del 20% de les places
per a l’alumnat que hi accedeixi per la pro-

va que preveu l’article 32.1 de la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, i de la supe-
ració dels ensenyaments previstos a l’arti-
cle 32.3 de la Llei esmentada. Si no es
cobreixen aquestes places, s’acumularan
a la resta. En l’accés per prova als cicles
formatius de grau mitjà i de grau superior,
el compliment dels requisits d’edat s’en-
tendran dins de l’any natural.

9.3 Per als cicles formatius de grau su-
perior, les sol·licituds de les persones que
hagin superat la prova o curs substitutori
esmentats s’ordenaran segons els criteris
que figuren a l’annex 3.

La resta de sol· l ic i tuds s’ordenaran
d’acord amb el que estableix el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril:

a) En un primer bloc, les sol·licituds dels
i de les alumnes procedents del batxillerat o
COU, que s’ordenaran posant primerament
les dels que hagin cursat les modalitats pri-
oritàries de batxillerat, o de les de COU equi-
valents, que figuren a l’annex 1 del Reial
Decret esmentat en el paràgraf anterior, i en
segon lloc, les dels que no les han cursat.

Dins de cada apartat s’ordenaran, si cal,
segons la qualificació mitjana de l’expedi-
ent acadèmic del batxillerat o de BUP i COU.
En cas d’empat s’ordenaran segons si han
cursat o no les matèries de batxillerat prio-
ritàries que figuren a l’annex del Reial de-
cret. Si persisteix l’empat s’aplicaran els
criteris que figuren a l’annex 3 d’aquesta
Resolució.

b) En un segon bloc, les sol·licituds de
l’alumnat procedent de la formació profes-
sional de segon grau i altres estudis equi-
valents a efectes d’accés, ordenades, si cal,
per la qualificació mitjana de l’expedient
acadèmic. Els empats es dirimiran aplicant
els criteris que figuren a l’annex 3 d’aques-
ta Resolució.

Article 10. Admissió als cicles formatius
d’arts plàstiques i disseny

10.1 Per a l’admissió als ensenyaments
d’arts plàstiques i disseny s’hauran de su-
perar les proves d’accés, d’acord amb el que
disposa l’article 48 de la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre.

En aplicació dels articles 6.2 i 7.2 del
Decret 304/1995, de 7 de novembre, pel
qual s’estableix l’ordenació general dels
cicles de formació específica d’arts plàsti-
ques i disseny de Catalunya, quedarà
exempt de realitzar la prova d’accés per als
cicles de formació específica de grau mitjà
qui disposi del títol de tècnic o de tècnic su-
perior d’un cicle d’arts plàstiques i disseny
de la mateixa família o hagi superat els
cursos comuns d’arts aplicades i oficis ar-
tístics, d’acord amb el decret que estableix
el títol professional corresponent; per als
cicles de formació específica de grau supe-
rior, quedarà exempt qui hagi superat en el
batxillerat l’assignatura de fonaments de
disseny i dues matèries més concordants
amb els estudis als quals es vol ingressar o
qui disposi d’un títol de tècnic superior de
la mateixa família professional o del títol de
graduat en arts aplicades en alguna espe-
cialitat del mateix àmbit, d’acord amb el
decret que estableix el títol professional
corresponent.

Es valoraran de la mateixa manera les sol·li-
cituds dels que hagin superat la prova d’ac-
cés i la dels exempts de realitzar-la en apli-
cació de la normativa general. Una vegada
valorades les sol·licituds, s’ordenaran segons
la nota de la prova d’accés o segons la nota
de l’expedient acadèmic dels ensenyaments
que donen dret a l’exempció de la prova
esmentada. En el supòsit de produir-se situ-
acions d’empat, s’aplicaran els criteris de
l’annex 3 d’aquesta Resolució.

10.2 S’estableix una reserva del 20% de
les places a cada un dels cicles formatius
que imparteix el centre per a l’alumnat que,
en aplicació dels articles 9 i 10 del Decret
304/1995 esmentat, hi accedeix en supe-
rar la prova d’accés prevista per a aquells
que no reuneixen els requisits acadèmics.
En el cas d’haver-hi un nombre de sol·li-
cituds més gran que de places reservades,
aquestes s’ordenaran segons la nota mitja-
na obtinguda en els diferents exercicis de la
prova. Les places no cobertes d’aquesta
reserva s’incorporaran a la resta de vacants.

Article 11. Admissió als ensenyaments de
grau mitjà de música i de dansa

11.1 Per accedir al grau mitjà dels en-
senyaments de música i dansa, els alum-
nes han d’haver superat una prova d’accés,
d’acord amb el que disposa l’article 40.2 de
la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu, i
el Decret 331/1994, de 29 de setembre, pel
qual s’estableix l’ordenació curricular dels
ensenyaments musicals de grau mitjà i se’n
regula la prova d’accés.

Els interessats que hagin superat la pro-
va en qualsevol convocatòria o que estiguin
exempts de realitzar-la, segons l’annex 3 del
Reial decret 986/1991, de 14 de juny, hau-
ran de formalitzar la sol·licitud d’admissió
durant el període de preinscripció, adjuntant
la documentació acreditativa corresponent.

11.2 Si el nombre de sol·licituds d’alum-
nat que reuneix els requisits és superior al
de places vacants, les sol·licituds d’admis-
sió s’ordenaran d’acord amb la qualificació
obtinguda a la prova d’accés o per la qua-
lificació mitjana de l’expedient correspo-
nent als ensenyaments que donen dret a
l’exempció de la prova. En el supòsit d’em-
pat, s’aplicaran els criteris d’admissió que
consten a l’annex 3 d’aquesta Resolució.

11.3 S’estableixen àrees de matricula-
ció corresponents a les delegacions territo-
rials de Tarragona i Terres de l’Ebre, de
Girona, de Lleida, i la formada per les de
Barcelona I (ciutat), Barcelona II (comar-
ques), Baix Llobregat i Vallès Occidental.

Els delegats o delegades de Tarragona,
Girona, Lleida i Barcelona I (ciutat) nome-
nen les comissions d’escolarització corres-
ponents, així com el seu president, inspec-
tor o inspectora d’ensenyament.

Formaran part de les comissions d’esco-
larització, a més de la presidència i a pro-
posta dels respectius ens o sectors, dos
representants de les administracions locals
titulars de conservatoris, un director d’un
conservatori o centre sufragat amb fons
públics, un representant del sector de pa-
res i mares i un del sector d’alumnat dels
consells escolars d’un conservatori o cen-
tre sufragat amb fons públics.
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11.4 Quan un centre no pugui atendre
totes les sol·licituds lliurarà a la comissió
d’escolarització de l’àrea corresponent, en
un termini de cinc dies a partir de la publi-
cació de la relació d’admesos: a) les sol·li-
cituds que no han pogut ser ateses, amb la
puntuació obtinguda a la prova d’accés i la
documentació acreditativa corresponent, i
b) el nombre de places ofertes i les vacants
per especialitats, indicant, si és el cas, que
no hi ha cap plaça disponible.

Les comissions d’escolarització de l’àrea
assignaran les places vacants disponibles
per als ensenyaments sol·licitats d’acord
amb les preferències manifestades a les
sol·licituds i els criteris d’admissió. Es do-
narà coneixement als centres del resultat de
l’assignació.

Article 12. Admissió als centres integrats
d’ensenyaments artístics (música o dansa)

Per a l’accés als centres integrats que im-
parteixin ensenyaments d’educació primà-
ria, educació secundària obligatòria o bat-
xillerat i ensenyaments de música o dansa,
l’alumnat haurà de superar la prova d’ac-
cés en l’especialitat de música o en la de
dansa, segons correspongui.

L’admissió s’efectuarà en funció de la
qualificació obtinguda a la prova, de més
alta a més baixa, i de manera separada per
a música i dansa.

Si es produeix un empat, es dirimirà
d’acord amb el resultat del sorteig que pre-
veu l’article 7 d’aquesta Resolució.

Article 13. Admissió a les escoles oficials
d’idiomes.

13.1 Per accedir als ensenyaments de
les escoles oficials d’idiomes serà requisit
imprescindible haver cursat el primer cicle
de l’ensenyament secundari obligatori o tenir
el títol de graduat escolar o el certificat d’es-
colaritat o d’estudis primaris.

13.2 Abans de l’inici del període de pre-
inscripció cada escola oficial farà públic al
tauler d’anuncis del centre el calendari d’ac-
tuacions, que inclourà les dates en què es
realitzaran les proves de nivell que preveu
l’article 15.2 de l’esmentat Decret 31/2002,
de 5 de febrer, per als alumnes que vulguin
accedir a segon, tercer o cinquè curs de
l’idioma sol·licitat.

13.3 Les sol·licituds d’admissió es nume-
raran correlativament per idiomes i cursos, o
bé, si s’escau, per idiomes i proves de nivell
de cicle.

13.4 Quan el nombre de sol·licituds
d’admissió per a un determinat idioma i
centre sigui superior al nombre de vacants
ofertes, les sol· l icituds es prioritzaran
d’acord amb el que preveu l’article 15.1 del
Decret 31/2002, inclòs, quan s’escaigui, el
resultat del sorteig que es preveu a l’article
7 d’aquesta Resolució.

Acabat el període de resolució de recla-
macions es farà públic al tauler d’anuncis
de l’escola l’ordre en què seran admeses
les persones sol·licitants.

13.5 Les escoles oficials d’idiomes fa-
ran pública al tauler d’anuncis la documen-
tació que cal aportar per a la formalització
de la matrícula. En el moment de formalit-
zar la matricula l’alumnat en farà efectiu el
seu import.

Article 14. Composició i funcions de les
comissions d’escolarització

14.1 Cada delegada o delegat territori-
al del Departament d’Ensenyament dispo-
sarà, en el seu àmbit territorial, la constitu-
ció de les comissions d’escolarització que
siguin necessàries.

La composició i funcions de les comissi-
ons d’escolarització són les previstes a l’ar-
ticle 21 del Decret 31/2002.

Atesa la singularitat demogràfica del mu-
nicipi de Barcelona, mitjançant resolució del
delegat territorial, la comissió d’escolaritza-
ció es podrà organitzar en subcomissions i
incrementar el nombre de representants dels
diferents sectors que constitueixen la comis-
sió, tot respectant la representativitat i la
proporcionalitat.

Les comissions d’escolarització formalit-
zaran l’assignació de plaça escolar, tenint en
compte la voluntat expressada pels pares o
tutors, d’acord amb la Resolució de la dele-
gada o el delegat territorial, als alumnes que
hagin al·legat necessitats educatives espe-
cials per optar a les places escolars reser-
vades, d’acord amb el dictamen d’escola-
rització elaborat per l’EAP corresponent.

Les comissions d’escolarització compro-
varan la correcció en el resultat d’assigna-
ció de l’alumnat i el comunicaran als cen-
tres afectats perquè puguin publicar la
relació d’alumnes admesos.

14.2 Les comissions d’escolarització no
finalitzen la seva actuació fins que es cons-
titueix la comissió d’escolarització que cor-
respon al curs següent.

14.3 El director general de Centres Do-
cents nomena, quan calgui, les comissions
d’escolarització que hagin d’actuar en àre-
es territorials que afectin diverses delegaci-
ons territorials.

Article 15. Relació de sol·licitants adme-
sos

15.1 Els centres docents publicaran, si
més no al seu tauler d’anuncis, la relació de
places escolars assignades a aquells que
van sol·licitar plaça al centre en primer lloc.

15.2 El director del centre públic o el ti-
tular del centre privat, un cop feta la reunió
del consell escolar per valorar el procés de
preinscripció, farà constar en el suport in-
formàtic facilitat pel Departament, que s’han
complert, en allò que és competència del
centre, les normes d’admissió d’alumnes,
així com les incidències produïdes, en cas
que n’hi hagi hagut. Aquesta informació,
degudament signada, s’arxivarà al centre.

Per als ensenyaments sense suport in-
formàtic es farà arribar a la Delegació Ter-
ritorial corresponent una certificació amb
la mateixa informació.

Article 16. Matriculació
16.1 La matrícula de l’alumnat admès es

formalitzarà en les dates que s’estableixen a
l’annex 1 d’aquesta Resolució. La matrícula
efectiva en un nou centre, per als mateixos
ensenyaments comporta la baixa en el cen-
tre anterior.

16.2 Per a la formalització de la matrí-
cula caldrà presentar la documentació que
acredita el compliment dels requisits aca-
dèmics o altres que siguin exigibles si no
s’han presentat ja amb anterioritat.

16.3 Els centres que tinguin autoritzats
i en funcionament ensenyaments de batxi-
llerat en règim nocturn ajustaran les condi-
cions d’inscripció al que preveu la normati-
va que els regula. Solament es podran
matricular en règim nocturn persones que
tinguin divuit anys o més i aquelles d’edat
compresa entre setze i divuit anys que acre-
ditin la impossibilitat de seguir estudis en
règim diürn per motius laborals; l’acredita-
ció es farà presentant el document d’afilia-
ció a la Seguretat Social o la certificació del
familiar titular de l’empresa i la declaració
dels tutors legals si no té obligació d’estar
afiliat. El consell escolar del centre podrà
valorar, en defecte d’aquestes, altres cau-
ses d’admissibilitat.

Els torns ordinaris de tarda de cicles for-
matius són de règim diürn. Per tant, l’alum-
nat d’aquests ensenyaments és matriculat
en règim diürn.

16.4 L’alumnat que no formalitzi la ma-
trícula en el període establert es considera-
rà que renuncia a la plaça adjudicada.
L’alumnat que no pugui formalitzar la matrí-
cula perquè no hagi obtingut les condicions
acadèmiques requerides però estigui en
condicions d’obtenir-les, o no disposi de
la documentació acreditativa corresponent
haurà de confirmar, dins el termini de ma-
triculació, la seva intenció de fer-ho, quan
compleixi els requisits exigits.

Acabat el procés ordinari de matrícula
dels diferents ensenyaments, la direcció o
la titularitat del centre trametrà, en les dates
i pel procediment que s’indica a l’annex 1,
les dades de matrícula corresponents. En
absència d’aquestes dades s’entendrà què
el centre no té alumnat matriculat en l’en-
senyament i curs corresponent.

16.5 Fora del període de preinscripció i
matrícula s’atendran les peticions d’esco-
larització en etapes obligatòries que es pro-
dueixin al llarg del curs escolar i que es
derivin de canvis de domicili dels pares o
tutors, o d’altres circumstàncies excepcio-
nals no previsibles en el període ordinari de
preinscripció. En aquests casos, s’adjunta-
rà a la petició d’escolarització el document
que acrediti que s’ha sol·licitat la baixa al
centre de procedència. Quan la petició es
rebi en un centre que no disposi de places
vacants, la direcció ho farà saber als inte-
ressats, al delegat o la delegada i a la co-
missió d’escolarització corresponent.

Les peticions d’alumnat de nova incorpo-
ració al sistema educatiu es posaran sem-
pre en coneixement de les delegacions i de
les comissions d’escolarització respectives.

Un cop iniciat el període de preinscrip-
ció, les demandes de nova escolarització als
nivells obligatoris per el curs 2002/03 seran
ateses per la corresponent comissió d’es-
colarització.

Article 17. Condicions d’edat per a la ma-
trícula

17.1 Per ser admès en un centre docent
que atengui infants de fins a tres anys, l’in-
fant haurà de tenir, com a mínim, quatre
mesos l’1 de setembre de 2003. Aquest
centres podran també admetre al llarg del
curs nens i nenes de més de quatre mesos.

17.2 Es podran matricular al primer curs
del segon cicle d’educació infantil els infants
que durant l’any 2003 compleixin els 3 anys.
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17.3 Es podran matricular al primer curs
d’educació primària els alumnes que com-
pleixin sis anys durant l’any 2003 i tots els
d’edat diferent als quals correspongui cur-
sar aquest nivell educatiu perquè procedei-
xen del darrer curs d’educació infantil.

17.4 Es podran matricular al primer curs
d’educació secundària obligatòria els alum-
nes que compleixin dotze anys durant l’any
2003 i els d’edat diferent als quals corres-
pongui acadèmicament cursar aquesta eta-
pa educativa.

Article 18. Admissió d’alumnat amb neces-
sitats educatives especials derivades de
condicions personals; de discapacitats físi-
ques, psíquiques, sensorials o amb trastorns
greus de conducta

18.1 El procediment d’escolarització de
l’alumnat amb necessitats educatives espe-
cials en centres docents sufragats amb fons
públics es durà a terme d’acord amb el que
disposen el Decret 299/1997, de 25 de
novembre, i el Decret 31/2002.

18.2 L’alumnat amb necessitats educa-
tives especials s’escolaritzarà preferentment
en centres docents ordinaris.

L’escolarització es durà a terme en uni-
tats o centres d’educació especial quan,
un cop avaluades les necessitats educa-
tives especials de l’alumne, es consideri
que no pot ser atès adequadament en una
unitat ordinària durant la totalitat, o una
àmplia part, de l’horari escolar.

18.3 Prèviament a la seva preinscripció,
correspon als equips d’assessorament i
orientació psicopedagògica (EAP) del sec-
tor on l’alumne o l’alumna tingui la residèn-
cia habitual, la responsabilitat d’informar i
orientar la família sobre els centres en els
quals podrà ser atès adequadament, i la de
realitzar un dictamen d’escolarització de
caràcter personal.

Aquest dictamen inclourà, com a mínim:
a) Avaluació de les possibilitats d’auto-

nomia personal i social, de les competèn-
cies comunicatives, identificació del tipus i
grau d’aprenentatge assolit en relació amb
els continguts bàsics dels currículums de
l’educació infantil, de l’educació primària
o de l’educació secundària obligatòria, se-
gons escaigui, i d’altres condicions signi-
ficatives per al procés d’ensenyament i
aprenentatge.

b) Estimació raonada dels ajuts, els su-
ports i les adaptacions que pot requerir, amb
indicació de la seva finalitat, amb relació al
progrés de l’alumne en les àrees del currí-
culum escolar i, en el seu cas, en aspectes
generals d’autonomia personal i social i
competències comunicatives.

c) Proposta raonada d’escolarització, que
inclourà normalment més d’un centre do-
cent, en funció de les dotacions i infrastruc-
tures existents en els centres docents, de
la proximitat del domicili familiar de l’alum-
ne, de la facilitat en el transport i de les
preferències expressades pels pares o tu-
tors.

Quan, excepcionalment i per la singulari-
tat de les necessitats de l’alumne es faci una
proposta d’escolarització en un centre
docent dependent d’una altra Delegació
Territorial d’ensenyament, l’escolarització
es realitzarà prèvia consulta a la segona i

únicament si ambdues delegacions en con-
firmen la viabilitat.

18.4 Els tutors legals seran informats i
escoltats pel professional de l’EAP corres-
ponent sobre el contingut del dictamen i es-
pecialment amb relació a les condicions i
possibilitats d’escolarització.

18.5 Si hi ha coincidència entre l’opció
del pare i de la mare o tutors de l’alumne i
la proposta d’escolarització i aquesta no
demana recursos addicionals, s’iniciaran els
tràmits de matriculació de l’alumne.

18.6 En el cas de no coincidència, que
es manifestarà per escrit, o que la proposta
d’escolarització requereixi recursos addici-
onals que no es puguin proporcionar en el
centre a l’inici del curs, la Inspecció d’En-
senyament, a la vista del dictamen de l’EAP
i dels recursos existents als centres, un cop
escoltats els representants legals, elevarà la
proposta d’escolarització a la delegada o el
delegat territorial del Departament d’Ense-
nyament per tal que la resolgui.

La resolució de la delegada o delegat serà
anterior a la publicació de la llista d’adme-
sos, que haurà d’incloure aquests alumnes.

En el supòsit que els tutors legals optin
per la matrícula en un centre diferent al que
proposi inicialment la delegació territorial del
Departament, caldrà informar-los, abans de
resoldre, de l’existència o no dels serveis
de transport i menjador i, si fos els el cas,
de les condicions per a la seva gratuïtat.

El president o la presidenta de la comis-
sió d’escolarització, en funció del tipus de
necessitats educatives especials al·legades
a la sol·licitud, podrà instar l’elaboració
d’aquest dictamen. L’EAP l’elaborarà i el
lliurarà dins el termini que la comissió asse-
nyali.

18.7 A efectes d’acreditació de condi-
cions de discapacitat, es considerarà el
certificat del Centre d’Atenció al Disminuït
del Departament de Benestar i Família o, en
el seu defecte, un informe de l’EAP en el
qual s’indiqui el fet de l’existència d’indicis
raonables que l’alumne presenta discapa-
citat.

18.8 En el cas d’alumnat amb necessi-
tats educatives especials derivades de dis-
capacitats auditives greus i permanents, la
proposta d’escolarització es farà prioritàri-
ament als centres ordinaris designats per la
delegació territorial corresponent com a
centres d’agrupament d’alumnat sord. A tal
efecte, en aquests centres, les places re-
servades a alumnat amb necessitats edu-
catives especials es destinaran preferent-
ment als alumnes sords.

Article 19. Escolarització d’alumnes amb
necessitats educatives especials derivades
de situacions socials o culturals desfavori-
dores, o de nacionalitat estrangera de nova
incorporació al sistema educatiu.

19.1 L’alumnat amb necessitats educa-
tives especials derivades de situacions so-
cials o culturals desfavoridores, així com
l’alumnat estranger de nova incorporació al
sistema educatiu, serà escolaritzat en el
conjunt de centres sufragats amb fons pú-
blics, tot atenent les peticions dels seus
pares o tutors i la proximitat dels centres al
domicili familiar i afavorint la seva millor es-
colarització i socialització.

19.2 Tots els centres sostinguts amb
fons públics i les famílies comptaran amb la
col·laboració i l’assessorament dels equips,
serveis i programes del Departament d’En-
senyament, així com la dels serveis socials
i entitats de caràcter social que actuen al
municipi, coordinats per la Inspecció d’En-
senyament, amb la finalitat d’afavorir, en
cada cas, l’escolarització més adequada.
Aquest assessorament es podrà iniciar amb
antelació a la preinscripció i matrícula i tin-
drà en compte els criteris establerts per la
comissió d’escolarització.

La petició d’assessorament la podran
formular els mateixos pares o tutors, o qui
tingui la pàtria potestat dels alumnes, adre-
çant-se, si s’escau, a la Inspecció d’Ense-
nyament o fent-ho constar en el moment
de la preinscripció o de la sol·licitud d’es-
colarització.

19.3 La Inspecció d’Ensenyament infor-
marà la comissió d’escolarització de les
peticions d’assessorament rebudes per a
l’escolarització d’alumnes, d’acord amb el
que es determina en l’apartat anterior.

19.4 Per a l’alumnat amb necessitats
educatives especials derivades de situaci-
ons socials o culturals desfavoridores la
presidenta o el president de la comissió
d’escolarització demanarà a l’EAP informe
sobre les necessitats educatives de cada
alumne i de la proximitat del domicili fami-
liar del sol·licitant al centre demanat. L’in-
forme emès es lliurarà a la presidenta o al
president de la comissió d’escolarització.

Si de la informació disponible se’n deriva
l’assignació de places de reserva o la ne-
cessitat de recursos addicionals, la presi-
denta o el president de la comissió, tenint
en compte la voluntat dels pares o tutors,
farà proposta d’escolarització a la delega-
da o el delegat territorial, que resoldrà les
sol·licituds i ho comunicarà al centre recep-
tor, als interessats i a la comissió o subco-
missió d’escolarització.

19.5 Per a l’alumnat estranger de nova
incorporació al sistema educatiu, la comis-
sió d’escolarització valorarà, tenint en comp-
te les dades globals de la zona, la necessi-
tat d’assignar places de reserva. Si és el cas,
tenint en compte la voluntat dels pares o
tutors, farà proposta d’escolarització a la
delegada o al delegat territorial, qui resol-
drà i ho comunicarà al centre receptor, als
interessats i a la comissió o subcomissió
d’escolarització.

L’aplicació d’aquest darrer procediment
no exclou el que es preveu al paràgraf an-
terior si l’alumne o l’alumna té també ne-
cessitats educatives especials derivades
d’altres circumstàncies.

19.6 A proposta raonada de la delega-
da o delegat territorial, s’assignaran els ajuts
que podran rebre els centres docents su-
fragats amb fons públics que atenguin alum-
nat amb necessitats educatives especials
derivades de situacions socials o culturals
desafavorides i alumnat de nacionalitat es-
trangera de nova incorporació al sistema
educatiu.

Article 20. Admissió d’alumnat en àrees
d’escolarització singular

20.1 Als efectes del que estableix l’arti-
cle 20 del Decret 31/2002, les delegacions
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territorials del Departament d’Ensenyament
podran establir per al curs 2003-2004 les
àrees d’escolarització singular que conside-
rin necessàries d’acord amb els ajuntaments
respectius. La resolució corresponent es
farà saber als centres afectats, a la Direcció
General de Centres Docents, a l’Ajuntament
i al Consell Escolar municipal.

20.2 Els centres docents públics i els de
titularitat privada sufragats amb fons públics
de les àrees d’escolarització singular faran
públic el nombre de grups que tenen assig-
nats per a cada ensenyament, tot fent cons-
tar que, en finalitzar la preinscripció, es farà
públic, al tauler d’anuncis del centre, el
nombre de places que es destinen a reser-
va per a alumnes amb necessitats educati-
ves especials o de nacionalitat estrangera
de nova incorporació al sistema educatiu i
el nombre de places disponibles.

El delegat o delegada territorial correspo-
nent, un cop conegudes les dades de pre-
inscripció de l’àrea d’escolarització singu-
lar, establirà el nombre de places de reserva
i el comunicarà als centres per a la seva
publicitat; aquest nombre haurà de ser su-
ficient per atendre les peticions acceptades
i igual per a tots els grups i centres de l’àrea.

20.3 En ser comunicada l’oferta de pla-
ces, els centres de les àrees d’escolaritza-
ció singular les assignaran amb el mateix
criteri que la resta de centres sufragats amb
fons públics.

20.4 Les comissions d’escolarització de
les àrees d’escolarització singular assigna-
ran plaça escolar a tot l’alumnat que pre-
senti la sol·licitud un cop finalitzat el perío-
de de preinscripció establert amb caràcter
general. Aquesta assignació es farà per
garantir la millor atenció d’aquest alumnat i
s’incrementarà, sempre que sigui necessa-
ri, l’oferta de places escolars de cada un
dels grups per atendre, en igualtat de con-
dicions i al llarg del curs escolar, la totalitat
dels i de les alumnes en edat d’escolaritza-
ció obligatòria que s’incorporin.

Els pares, les mares i els tutors o tutores
legals seran escoltats per saber les seves
preferències en relació als centres dema-
nats.

20.5 L’alumnat ja escolaritzat en cen-
tres inclosos en àrees d’escolarització sin-
gular no pot veure modificades les seves
condicions d’escolarització per l’aplicació
d’aquesta norma.

Article 21. Recursos i reclamacions
21.1 Contra el contingut de la relació

d’admesos o contra les decisions del con-
sell escolar o del titular del centre, les per-
sones interessades poden interposar recurs
d’alçada o reclamació, segons es tracti de
centres públics o privats, davant la delega-
da o el delegat territorial del Departament
d’Ensenyament, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la data en què
es faci pública la relació esmentada. A la
reclamació o recurs hi adjuntaran sempre
una còpia del full de preinscripció. La reso-
lució del recurs exhaureix la via administra-
tiva i es farà dintre d’un termini que garan-
teixi l’escolarització adequada de l’alumne
o alumna.

21.2 Contra els acords de les comissi-
ons d’escolarització es podrà presentar re-

clamació davant el delegat o delegada ter-
ritorial. Contra la resolució del delegat o de
la delegada es pot interposar recurs d’alça-
da davant la Direcció General de Centres
Docents, sens perjudici del que disposa a
l’apartat següent.

21.3 Contra les resolucions dels delegats
o delegades territorials del Departament
d’Ensenyament d’escolarització d’alumnat
amb necessitats educatives especials o de
nacionalitat estrangera de nova incorporació
al sistema educatiu es podrà presentar re-
curs d’alçada davant del director general
d’Ordenació i Innovació Educatives.

Disposició final

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 Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, segons el que dis-
posen 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, 14 de febrer de 2003

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX 1

Calendari de preinscripció i matrícula

Educació infantil de 1r cicle (llars d’infants).
Període de presentació de sol·licituds:

entre el 14 i el 23 de maig de 2003, amb-
dós inclosos.

Publicació de les llistes amb el barem: 5
de juny de 2003.

Termini de reclamació a la llista barema-
da: 6, 9, 10 i 11 de juny de 2003.

Publicació de la llista d’admesos: 13 de
juny.

Període de matrícula: del 23 al 30 de juny
de 2003, ambdós inclosos.

Tramesa de les dades de matrícula: 2, 3
i 4 de juliol, per mitjà de la pàgina web pre-
parada a l’efecte.

Educació infantil de 2n cicle, educació pri-
mària, centres integrats, educació secundà-
ria obligatòria.

Període de presentació de sol·licituds:
entre el 17 i el 31 de març de 2003, amb-
dós inclosos.

Publicació de les llistes amb el barem: 3
d’abril de 2003.

Termini de reclamació a la llista barema-
da: 4, 7, 8 i 9 d’abril de 2003.

Publicació de la llista d’admesos: 5 de
maig.

Període de matrícula: del 12 al 16 de maig
de 2003. En el cas de l’educació secundà-
ria obligatòria, està condicionada a la supe-
ració del curs en què està escolaritzat
l’alumne i a la matrícula en un conservatori
si fos el cas.

Tramesa de las dades de matr ícula
d’alumnat nou: 19 al 23 de maig, per mitjà
de la pàgina web preparada a l’efecte.

Confirmació de matrícula de l’alumnat que
segueix al centre: Abans del 30 de juny
segons el calendari que estableixi cada
centre.

Tramesa del fitxer de matrícula: del 27 de
juny a l’11 de juliol, en disposar de les da-
des, pel procediment informàtic establert.

Els centres integrats podran adaptar
aquest calendari als requeriments derivats
de la realització de la prova d’accés previs-
ta a l’article 12. En tot cas hauran de res-
pectar el període de presentació de sol·-
licituds i faran públic al tauler d’anuncis,
abans del dia 17 de març, el seu calendari
d’actuacions.

Ensenyaments postobligatoris de règim ge-
neral.

Període de presentació de sol·licituds: del
19 al 30 de maig de 2003, ambdós inclo-
sos.

Publicació de les llistes amb el barem: 5
de juny de 2003

Termini de reclamació a la llista barema-
da: 6, 9, 10 i 11 de juny de 2003.

Publicació de la llista d’admesos: 30 de
juny.

Període de matrícula: de l’1 al 7 de juliol
de 2003.

Tramesa del fitxer de matrícula: 8, 9, 10
i 11 de juliol, pel procediment informàtic es-
tablert.

Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny.
Període de presentació de sol·licituds: del

14 al 23 de maig de 2003, ambdós inclo-
sos.

Publicació de les llistes amb el barem: 5
de juny de 2003

Termini de reclamació a la llista barema-
da: 6, 9, 10 i 11 de juny de 2003.

Publicació de la llista d’admesos: 30 de
juny.

Període de matrícula: de l’1 al 7 de juliol
de 2003 (condicionada a la superació de la
prova d’accés).

Tramesa del fitxer de matrícula: 9, 10 i 11
de juliol, pel procediment informàtic esta-
blert.

Ensenyaments de grau mitjà de música.
Període de presentació de sol·licituds: del

17 al 31 de maig de 2003, ambdós inclo-
sos.

Publicació de les llistes amb el barem: 16
de juny de 2003

Termini de reclamació a la llista barema-
da: 17, 18, 19 i 20 de juny de 2003.

Període de matrícula: del 1 a l’11 de juliol
de 2003.

Institut Català d’Educació Secundària a Dis-
tància (ICESD):

Període de matrícula: del 27 de juny al 14
de juliol, ambdós inclosos, i de l’1 al 15 de
setembre, ambdós inclosos, i fora d’aquest
termini justificadament.

Ensenyaments d’idiomes en escoles ofici-
als

Publicació del calendari d’actuacions: 24
de juliol 2003.

Període de presentació de sol·licituds i de
matrícula: entre el 2 i el 26 de setembre de
2003, d’acord amb els terminis que, pera
cada idioma, s’estableixin en el calendari
d’actuacions de l’escola.
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Període extraordinari de matrícula: a con-
tinuació del període ordinari de matrícula,
segons el que disposi la delegació territori-
al corresponent.

Preinscripció i matrícula a les EOI amb ho-
rari semiintensiu segon període: 12 al 29 de
gener de 2004. La delegació territorial
corresponent podrà autoritzar modificacions
d’aquest termini per als idiomes que es
consideri necessari. En tot cas aquestes
modificacions s’hauran d’anunciar al tauler
d’anuncis de l’escola abans de l’1 de de-
sembre de 2003.

ANNEX 2

Documentació a presentar

Educació infantil de 1r cicle, educació in-
fantil de 2n cicle, educació primària, edu-
cació secundària obligatòria i ensenyaments
postobligatoris.

a) Identificació, edat, domicili, condició
de família nombrosa i germans o germa-
nes al centre.

Fotocòpia del llibre de família.
Fotocòpia del DNI del pare i de la mare o

dels tutors legals
Fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna,

si té més de 14 anys
Carnet de família nombrosa vigent, si

s’al·lega aquesta condició
Les dades d’identificació per a l’alumnat

estranger podran acreditar-se amb els do-
cuments d’identitat o amb el passaport del
país d’origen.

Observacions:
1. Quan l’adreça que figuri al DNI no co-

incideixi amb la de la sol·licitud, caldrà pre-
sentar una còpia del certificat d’empadro-
nament de qui tingui la pàtria potestat o
tutela de l’alumne.

2. La proximitat del domicili, quan es tin-
gui present el lloc de treball, s’acreditarà
mitjançant l’aportació d’una còpia del con-
tracte laboral o d’un certificat emès a l’efec-
te per l’empresa.

b) Carnet de vacunacions on figurin les
dosis de vacunes rebudes amb les dates
corresponents (llar d’infants, segon cicle de
l’educació infantil, educació primària i edu-
cació secundària obligatòria).

Observacions:
Quan no es tingui el carnet de vacunaci-

ons, haurà de presentar-se un certificat mèdic
oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes
amb les dates corresponents (article 4 de
l’Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual
s’aprova l’establiment dels registres perifè-
rics de vacunacions). Si les nenes o els nens
no han estat vacunats per contraindicació
mèdica o per altres circumstàncies, cal pre-
sentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

c) Documentació acreditativa de rendes fa-
miliars. Es presentarà únicament en el cas que
s’al·legui ser beneficiari de la prestació eco-
nòmica de la renda mínima d’inserció o, si fos
el cas, de la documentació que acrediti que
les rendes familiars no superen les que s’es-
tableixen per accedir a aquesta prestació.

Cicles formatius de formació professional
específica de grau superior

Certificació acadèmica de les qualificaci-
ons obtingudes al batxillerat o altres estu-
dis que permeten l’accés.

Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny
Certificació acadèmica de les qualificaci-

ons obtingudes als estudis que donen dret a
l’exempció de la prova d’accés, si és el cas.

ANNEX 3

Criteris d’admissió d’alumnes i barems a
aplicar

a) Criteris generals de prioritat.
Existència de germans o germanes al

centre docent:
Quan l’alumne tingui un o més germans

o germanes matriculats al centre, 4 punts.
S’entén que l’alumnat té germans o ger-
manes matriculats al centre quan aquests
hi són en el moment en què es presenta
la sol·licitud d’admissió.

Proximitat del domicili dels i de les alum-
nes al centre docent:

Quan el domicili de la persona sol·licitant
estigui situat en l’àrea territorial d’influència
del centre, 2 punts.

Quan, a instància dels pares, mares, tu-
tors, tutores, o de l’alumne o alumna si és
major d’edat, emancipat o habilitat d’edat,
es prengui en consideració, en comptes del
domicili de l’alumne, el domicili del lloc de
treball del pare, la mare, el tutor o, si escau,
del mateix alumne o alumna, 1 punt.

Renda anual de la unitat familiar:
Quan els pares, mares, tutors o tutores

o, si escau, l’alumnat siguin beneficiaris de
l’ajut de la renda mínima d’inserció o acre-
ditin recursos totals inferiors a aquesta, 1
punt.

b) Criteris complementaris de prioritat
En situacions d’empat en la puntuació ob-

tinguda per l’aplicació dels criteris generals
de prioritat s’aplicaran els criteris comple-
mentaris de prioritat següents:

Pel fet de formar part d’una família nom-
brosa, 3 punts.

Pel fet de procedir d’un centre que cessa
les seves activitats el curs per al qual es
presenta la sol·licitud d’admissió, 2 punts.

Per altres circumstàncies a determinar pel
consell escolar del centre docent, 1 punt.

ANNEX 4

Centres amb horari d’ESO adaptat als en-
senyaments musicals

Delegació Territorial d’Ensenyament de
Barcelona I (ciutat)

IES Jaume Balmes.
IES Salvador Espriu.
Delegació Territorial d’Ensenyament de

Barcelona II (comarques)
Manresa: IES Lluís de Peguera.
Badalona: IES la Llauna, IES Isaac Al-

béniz, IES Badalona VII, IES Pompeu Fabra.
Delegació Territorial d’Ensenyament del

Vallès Occidental
Sabadell: IES Pau Vila i IES del Vallès.
Terrassa: IES Torre del Palau.
Delegació Territorial d’Ensenyament de

Girona.
Girona: IES Carles Rahola i Llorens.
Delegació Territorial d’Ensenyament de

Tarragona.
Tarragona: IES Ponç d’Icart, IES Francesc

Vidal i Barraquer, IES Antoni de Martí i Fran-
quès.

Vila-seca: IES Ramon Barbat i Miracle, IES
Vila-seca II.

Delegació Territorial d’Ensenyament de
Lleida

Lleida: IES Samuel Gili i Gaya.

ANNEX 5

Sorteigs públics per determinar l’ordenació
de sol·licituds

Segon cicle d’educació infantil, educació
primària i educació secundària obligatòria.
Data i hora: a les 11 hores del 2 d’abril de
2003:

Primer cicle d’educació infantil. Data i
hora: A les 11 hores del 26 de maig de 2003:

Batxillerat, Formació Professional, cicles
d’arts plàstiques i disseny i grau mitjà de
música o dansa. Data i hora: A les 11 hores
del 3 de juny de 2003.

Lloc: Serveis centrals del Departament
d’Ensenyament (Via Augusta, 202, de
Barcelona) en els tres casos.

Ensenyaments d’idiomes a escoles ofici-
als d’idiomes: a cada una de les escoles
oficials d’idiomes segons el calendari publi-
cat al tauler d’anuncis.

(03.042.149)

RESOLUCIÓ ENS/385/2003, de 13 de fe-
brer, per la qual es creen i es suprimeixen
diverses zones escolars rurals.

La contínua modificació de les necessi-
tats dels serveis d’escolarització aconsellen
adequar les estructures educatives a la
canviant realitat social i demogràfica.

En aquest sentit s’ha considerat conve-
nient la creació i la supressió de diverses
zones escolars rurals.

Vistos els informes de la Inspecció d’En-
senyament i els acords dels corresponents
consells escolars dels col·legis d’educació
infantil i primària que integren aquesta zona
escolar rural i segons amb el que s’estableix
a l’article 49 del Reglament orgànic dels
centres docents públics que imparteixen
educació infantil i primària, aprovat pel
Decret 198/1996, de 12 de juny (DOGC
núm. 2218, de 14.6.1996).

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Docents,

Resolc:

Article 1
Crear les zones escolars rurals que s’in-

diquen a l’annex 1 d’aquesta Resolució amb
els termes que s’expliciten, amb efectes des
de l’inici del curs escolar 2003-2004.

Article 2
Suprimir la zona escolar rural que s’indi-

ca a l’annex 2 d’aquesta Resolució amb els
termes que s’expliciten, amb efectes des de
la fi del curs escolar 2002-2003.

Article 3
Aquesta Resolució s’inscriurà en el Re-

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs 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 Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualse-
vol altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 13 de febrer de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Creació de zones escolars rurals

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Zona escolar rural El Solsonès Nord, amb
codi 25008510, per desglossament de la
zona escolar rural El Solsonès, amb codi
25007785, integrada pels centres docents
públics següents:

CEIP de la Coma (la Coma i la Pedra), codi
25003536.

CEIP de Lladurs, codi 25002982.
CEIP Aiguadora, de Navès, codi 25003330.
CEIP de Tuixén (Josa i Tuixén), codi

25004826.
Seu de la zona escolar rural El Solsonès

Nord: CEIP Aiguadora, ubicat a la ctra.
Solsona-Ribes km 12, de Navès.

Zona escolar rural El Solsonès Sud, amb
codi 25008522, per desglossament de la
zona escolar rural El Solsonès, amb codi
25007785, integrada pels centres docents
públics següents:

CEIP d’Ardèvol (Pinós), codi 25006069.
CEIP de Freixinet de Solsona (Riner), codi

25003974.
CEIP de Llobera, codi 25003093.
CEIP d’Ogern (Bassella), codi 25005843.
CEIP de Sant Climent (Pinell de Solsonès),

codi 25003627.
Seu de la zona escolar rural Solsonès

Sud: CEIP de Llobera, ubicat a la Ctra. de
Torà, s/n, de Llobera.

ANNEX 2

Supressió d’una zona escolar rural

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Zona escolar rural El Solsonès, amb núme-
ro de codi 25007785, integrada pels cen-
tres docents públics següents:

CEIP de la Coma (la Coma i la Pedra), codi
25003536.

CEIP de Lladurs, codi 25002982.
CEIP Aiguadora, de Navès, codi 25003330.
CEIP de Tuixén (Josa i Tuixén), codi

25004826.
CEIP d’Ardèvol (Pinós), codi 25006069.
CEIP de Freixinet de Solsona (Riner), codi

25003974.
CEIP de Llobera, codi 25003093.
CEIP d’Ogern (Bassella), codi 25005843.
CEIP de Sant Climent (Pinell de Solsonès),

codi 25003627.

(03.042.146)

RESOLUCIÓ ENS/386/2003, de 18 de fe-
brer, per la qual es deixa inactiu un col·le-
g i  d’educac ió in fant i l  i  pr imàr ia  de ls
Garidells.

L’evolució de les necessitats d’escolarit-
zació du a modificar la programació de llocs
escolars adequadament, la qual cosa pot
comportar canvis en la xarxa de centres
docents.

La Delegació Territorial d’Ensenyament de
Tarragona ha tramitat un expedient que afec-
ta el col·legi d’educació infantil i primària
Sant Jaume, dels Garidells, que compta
amb l’informe favorable de la Inspecció
d’Ensenyament.

Ateses les actuacions esmentades, i
d’acord amb el que indica la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació;

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Docents,

Resolc:

Article únic
Deixar inactiu el col·legi d’educació infantil

i primària que s’esmenta a l’annex d’aquesta
Resolució, amb efectes acadèmics i admi-
nistratius des de la fi del curs escolar 2002-
2003

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
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,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 18 de febrer de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Comarca: Alt Camp
Municipi: Els Garidells.
Unitat de població: Els Garidells.
Codi de centre: 43001279.
Denominació: CEIP Sant Jaume.
Adreça: av. de Catalunya, 1
Altres disposicions: els expedients acadè-
mics dels alumnes que hi ha al centre es
dipositaran al col·legi d’educació infantil i
primària CEIP Mare de Déu del Roser, amb
codi 43004505, de Vallmoll.

Als actuals alumnes se’ls reserva plaça
escolar al mateix col·legi.

(03.035.081)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de gestió de servei pú-
blic (exp. 0234/03).

—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 Contractaci-
ons, Secció de Subministraments i Contrac-
tacions.

c) Número d’expedient: 0234/03.

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

vei públic del transport escolar d’alumnes a
centres d’educació especial de Barcelona i
rodalies:

Lot 1
Servei 1: CPEE St. Joan de la Creu.
Servei 2: CPEE St. Joan de la Creu.
Servei 3: CPEE St. Joan de la Creu.
Lot 2
Servei 4: CEE Barcanova.
Servei 5: CEE Sants Innocents.
Lot 3
Servei 6: C. Pilot Arcàngel Sant Gabriel.
Servei 7: C. Pilot Arcàngel Sant Gabriel.
Servei 8: C. Pilot Arcàngel Sant Gabriel.
Servei 9: CEE Esclat.
Lot 4
Servei 10: CEE Guimbarda.
Servei 11: CEE Guimbarda.
Lot 5
Servei 15: CEE Inst. ortopedagògic Nen

Déu.
Servei 16: CEE Inst. ortopedagògic Nen

Déu.
Servei 17: CEE Inst. ortopedagògic Nen

Déu.
Lot 6
Servei 18: CEE M. de Déu del Roser/Les

Planes.
Lot 7
Servei 19: CPEE Josep Pla.
Servei 20: CPEE Josep Pla.
Servei 21: CPEE Josep Pla.
Lot 8
Servei 22: CEE Ntra. Sra. de Montserrat.
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Lot 9
Servei 23: CPEE Concha Espina.
Servei 24: CPEE Concha Espina.
Servei 25: CEE Concha Espina.
Lot 10
Servei 26: CPEE Folch i Camarasa.
Servei 27: CPEE Folch i Camarasa.
Servei 28: CPEE Folch i Camarasa.
Lot 11
Servei 29: CEE Nadis.
Servei 30: CEE Nadis.
Servei 31: CEE Nadis.
Lot 12
Servei 33: CEE Auxilia.
Servei 34: CEE Auxilia.
Servei 35: CEE Auxilia.
b) Termini d’execució: des de l’1 de maig

de 2003 fins al 31 de desembre de 2005.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 2.717.246 euros (IVA inclòs,

excepte els imports dels serveis amb vehi-
cles adaptats), desglossat en les següents
anualitats:

Any 2003: 605.282 euros (103 dies).
Any 2004: 1.055.982 euros (177 dies).
Any 2005: 1.055.982 euros (177 dies).
Import total per lots:
Lot 1: 234.241 euros.
Lot 2: 117.906 euros.
Lot 3: 453.782 euros.
Lot 4: 159.474 euros.
Lot 5: 245.171 euros.
Lot 6: 60.324 euros.
Lot 7: 237.640 euros.
Lot 8: 67.179 euros.
Lot 9: 309.389 euros.
Lot 10: 226.672 euros.
Lot 11: 361.687 euros.
Lot 12: 243.781 euros.

—5 Garanties
Provisional: 54.344,92 euros. Per lots: lot

1: 4.684,82 euros, lot 2: 2.358,12 euros, lot
3: 9.075,64 euros, lot 4: 3.189,48 euros, lot
5: 4.903,42 euros, lot 6: 1.206,48 euros, lot
7: 4.752,80 euros, lot 8: 1.343,58 euros, lot
9: 6.187,78 euros, lot 10: 4.533,44 euros, lot
11: 7.233,74 euros, lot 12: 4.875,62 euros.

Definitiva: 4% de l’import dels lots adju-
dicats.

—6 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.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-

blicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és dissabte o
festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: 17.00 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.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6

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’esmenta
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.

—8 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 al següent dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correu, es comunicarà oportunament als
interessats la data d’obertura de proposici-
ons.

e) Hora: 10 hores.

—9 Despeses d’anunci: l’import de l’Anunci
anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

Barcelona, 18 de febrer de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.049.106)

RESOLUCIÓ ENS/418/2003, de 12 de fe-
brer, de convocatòria de concurs específic
de mèrits i capacitats per a la provisió de
diversos llocs de treball del Departament
d’Ensenyament (convocatòria de provisió
núm. EN/004/03).

D’acord amb el Decret legislatiu 1/1997,
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa
en un text únic dels preceptes de determi-
nats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública; el Decret 123/
1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament general de provisió de llocs de tre-
ball i promoció professional dels funcionaris
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya (DOGC núm. 2398, de 26.5.1997),
i altres disposicions complementàries;

Atès que són vacants catorze llocs de tre-
ball al Departament d’Ensenyament, i vista
la proposta del secretari general del Depar-
tament per a la seva provisió;

Atesa la vigent relació de llocs de treball
de personal funcionari de l’Administració de
la Generalitat i la descripció dels llocs a pro-
veir, inclosa en el manual d’organització
d’aquest Departament;

Vist que la Intervenció Delegada d’aquest
Departament ha dut a terme el correspo-
nent tràmit d’intervenció;

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

Resolc:

Convocar concurs específic de mèrits i
capacitats per a la provisió dels cinc llocs
de comandament i nou llocs singulars (con-
vocatòria de provisió núm. EN/004/03), que
es detallen a l’annex 2, d’acord amb les
bases que figuren a l’annex 1 d’aquesta
Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, els interessats poden
interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en
el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, de confor-
mitat 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 Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, 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, 12 de febrer de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases

—1 Llocs de treball que cal proveir
Es convoca concurs específic de mèrits

i capacitats per a la provisió dels cinc llocs
de comandament i nou llocs singulars del
Departament d’Ensenyament que es deta-
llen a l’annex 2 d’aquesta convocatòria,
juntament amb la descripció de les seves
característiques, requisits i contingut funci-
onal.

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

tòria el personal funcionari al servei de la Ge-
neralitat de Catalunya que compleixi els
requisits i les condicions que estableix la
normativa vigent i, en concret, els que de-
termina la relació de llocs de treball, d’acord
amb el que consta a l’apartat 2 consignat
per a cada lloc descrit a l’annex 2 d’aques-
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ta convocatòria, de conformitat amb el se-
güent:

2.1.1 El personal funcionari esmentat pot
trobar-se respecte de l’Administració de la
Generalitat en qualsevol de les situacions
administratives que preveu la normativa.

En cap cas no podran prendre-hi part els
funcionaris que es trobin en suspensió
d’ocupació, els traslladats de llocs de tre-
ball ni els destituïts de càrrecs de coman-
dament, com a conseqüència d’expedient
disciplinari, mentre durin els efectes corres-
ponents, sens perjudici que els destituïts de
càrrecs de comandament puguin participar
per a llocs singulars. Tampoc no podran
prendre-hi part els funcionaris en situació
diferent de servei actiu que no hagin romàs
el temps mínim exigit per reingressar al
servei actiu.

2.1.2 També podrà participar-hi el perso-
nal funcionari no integrat que presti serveis
a l’Administració de la Generalitat i que
pertanyi a cossos o escales del grup de
titulació en què estigui classificat el lloc
objecte de convocatòria, sempre que com-
pleixi els requisits i les condicions exigits en
la relació de llocs de treball.

Així mateix, podran participar-hi els fun-
cionaris de la Generalitat de Catalunya que
pertanyin a cossos, escales o places del
grup de titulació en què està classificat el
lloc convocat, als quals no es va exigir la
titulació que assenyala l’article 19 del De-
cret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre,
sempre que la titulació no sigui un requisit
indispensable d’acord amb la relació de llocs
de treball.

2.1.3 Per poder participar-hi, els funcio-
naris amb destinació definitiva hauran d’ha-
ver romàs un mínim d’un any en llocs del
mateix nivell des del qual es concursa, lle-
vat que el lloc a proveir sigui del mateix
departament, o quan es concursi des d’un
lloc de lliure designació.

2.2 Els funcionaris amb discapacitats hi
podran participar en igualtat de condicions
que la resta de participants sempre que
puguin desenvolupar les funcions del lloc de
treball a proveir.

2.3 Així mateix, per poder prendre part
en aquesta convocatòria cal posseir el ni-
vell de suficiència de català (C) de la Direc-
ció General de Política Lingüística o equiva-
lent i adjuntar el document acreditatiu a la
sol·licitud, llevat que consti còpia autenti-
cada a l’expedient personal del Departament
d’Ensenyament, cosa que s’haurà de fer
constar de forma expressa a la sol·licitud de
participació.

En el cas que els aspirants no acreditin
documentalment el nivell esmentat, la Jun-
ta de Mèrits i Capacitats avaluarà, mitjan-
çant una prova oral i escrita, els seus co-
neixements de llengua catalana en relació
amb el lloc de treball a proveir. No obstant
l’anterior, resten exempts de realitzar la
prova de coneixements de llengua catalana
els aspirants que hagin participat i obtingut
destinació en convocatòries anteriors de
concurs específic de mèrits i capacitats o
de lliure designació, o de selecció de per-
sonal a l’Administració de la Generalitat en
què hi hagués establerta una prova de ca-
talà del mateix nivell o superior exigit a la
convocatòria. En aquests casos, s’haurà

d’adjuntar a la sol·licitud de participació la
corresponent acreditació documental.

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

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

aquest concurs s’han d’adreçar al Depar-
tament d’Ensenyament i presentar al seu
registre general o al de les seves delegaci-
ons territorials, per qualsevol dels mitjans
que autoritza l’article 38.4 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, dins el termi-
ni de 15 dies hàbils comptadors des de l’en-
demà de la data de publicació de la present
Resolució al DOGC.

Les adreces són les següents:
Serveis centrals del Departament d’Ense-

nyament: Via Augusta, 202-226, 08021
Barcelona (Barcelonès).

Delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament:

Barcelona I (ciutat): av. Paral·lel, 71-73,
08004 Barcelona (Barcelonès).

Barcelona II (comarques): c. Casp, 15,
08010 Barcelona (Barcelonès).

Baix Llobregat-Anoia: c. Laureà Miró,
328-330, 08980 Sant Feliu de Llobregat
(Baix Llobregat).

Vallès Occidental: c. Marquès de Comi-
llas, 67-69, 08202 Sabadell (Vallès Occiden-
tal).

Girona: c. Ultònia, 13, 17002 Girona (Gi-
ronès).

Lleida: ptge. de Pompeu, 4, 25006 Lleida
(Segrià).

Tarragona: c. Sant Francesc, 7, 43003
Tarragona (Tarragonès).

Terres de l’Ebre: Poeta Vicens Garcia, 3,
43500 Tortosa (Baix Ebre).

3.2 Les sol·licituds tindran caràcter vin-
culant per als concursants i no s’admetran
renúncies a la participació al concurs un cop
hagin transcorregut 10 dies hàbils des de
l’acabament del termini de presentació de
sol·licituds, llevat que la Junta de Mèrits i
Capacitats decideixi acceptar-les per cau-
ses degudament justificades.

3.3 La sol·licitud s’haurà de formalitzar
segons el model que figura com a annex de
la Resolució de 4 de desembre de 1997
(DOGC núm. 2546, de 29.12.1997) i que es
podrà obtenir als serveis centrals del De-
partament d’Ensenyament i a les delegaci-
ons territorials, les adreces dels quals han
estat esmentades a la base 3.1.

3.4 Els aspirants han d’adjuntar a la sol·-
licitud de participació la corresponent de-
claració dels mèrits i capacitats que tinguin
relació amb el lloc a proveir, degudament
especificats, així com la pertinent documen-
tació acreditativa. La declaració de mèrits i
capacitats ha de ser formalitzada segons el
model que estarà a disposició de les perso-
nes interessades als serveis centrals del De-
partament d’Ensenyament i a les delegaci-
ons territorials, les adreces dels quals han
estat ressenyades a la base 3.1.

3.5 Els aspirants a què fa referència la
base 2.2 han d’adjuntar a la sol·licitud un
informe emès per l’equip oficial de valora-

ció de disminucions de l’Institut Català d’As-
sistència i Serveis Socials (ICASS), per tal
que la Junta de Mèrits i Capacitats pugui
avaluar que el funcionari pot desenvolupar
de manera suficient i autònoma les funci-
ons i tasques del lloc de treball convocat.

Així mateix podran demanar l’adaptació
del lloc sol·licitat, sempre que aquesta adap-
tació no suposi una modificació exorbitant
en el context de l’organització i no sigui
incompatible amb el contingut del lloc i el
servei públic a prestar.

Aquests candidats podran demanar en la
sol·licitud de participació l’adaptació o ade-
quació de temps i mitjans materials per a la
realització de les tècniques d’acreditació
dels mèrits i capacitats.

3.6 Els aspirants han de consignar en
la sol·licitud de participació la denominació
i el codi d’identificació del lloc de treball a
què s’opta d’acord amb el que consta a
l’annex 2 i, si es vol concursar alhora per
més d’un l loc d’aquesta convocatòria,
s’hauran d’indicar les denominacions i els
codis corresponents dels llocs als quals
s’opta per ordre de preferència.

En el cas que no es manifesti un ordre de
prioritats de les places sol·licitades, la Jun-
ta de Mèrits i Capacitats el determinarà en
funció dels criteris objectivament deduïbles
de la sol·licitud de participació.

3.7 La Junta de Mèrits i Capacitats
podrà requerir als aspirants, pels mitjans i
en els llocs que preveu la base 8.2, l’es-
mena o millora de les sol·licituds defectu-
oses i, en el cas de no ser esmenades per
aquests, es considerarà que han desistit
de la seva sol·licitud i se’n podrà acordar
l’exclusió de la convocatòria de forma mo-
tivada.

—4 Mèrits i capacitats per valorar
La valoració dels mèrits i capacitats dels

aspirants es farà en dues fases eliminatòri-
es, d’acord amb el següent:

4.1 Primera fase.
En aquesta fase es valoraran, amb una

puntuació total de 100 punts i d’acord amb
els criteris que s’hi detallen, els mèrits i
capacitats que s’indiquen tot seguit:

4.1.1 Treball desenvolupat.
Es valorarà fins a un màxim de 45 punts

el treball desenvolupat en funció de l’expe-
riència adquirida, especialment en l’exerci-
ci de funcions semblants a les pròpies del
lloc convocat, tenint en compte el contin-
gut tècnic i l’especialització dels llocs ocu-
pats en relació amb el lloc objecte de pro-
visió i les aptituds i habilitats requerides.

4.1.2 Formació i perfeccionament.
Es valoraran fins a un màxim de 20 punts

els cursos de formació i de perfeccionament
que versin sobre matèries relacionades amb
les funcions pròpies del lloc de treball con-
vocat, o amb habilitats que aquest lloc re-
quereixi. Es podran valorar, així mateix, al-
tres mèrits que tinguin relació amb activitats
formatives.

4.1.3 Grau personal.
El grau personal consolidat, dins l’inter-

val del grup del lloc convocat, es valorarà
fins a un màxim de 5 punts.

Es valorarà amb la màxima puntuació tenir
un grau consolidat igual o superior al del ni-
vell de destinació del lloc objecte de provi-
sió.
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4.1.4 Antiguitat.
Es valoraran a raó de 0,7 punts per any

complet i fins a un màxim de 13 punts els
serveis efectius prestats i reconeguts a l’em-
para de la Llei 70/1978, de 26 de desem-
bre, i disposicions concordants, tenint en
compte que s’estimaran fraccions. No es
computaran els serveis prestats simultània-
ment amb d’altres igualment al·legats.

4.1.5 Titulacions acadèmiques.
Es valoraran fins a 12 punts les titulaci-

ons acadèmiques que siguin rellevants per
al desenvolupament del lloc de treball a
proveir, en funció dels coneixements, com-
petència i especialització que aquest reque-
reixi.

En cap cas no es valoraran les titulacions
acadèmiques de nivell inferior que siguin ne-
cessàries per assolir-ne d’altres de nivell
superior que hagin estat al·legades com a
requisit o com a mèrit.

4.1.6 Coneixement de la llengua catalana.
L’acreditació de coneixements de llengua

catalana superiors al certificat de nivell de
suficiència de català (C) de la Direcció Ge-
neral de Política Lingüística o equivalent, i/
o de coneixements de llenguatge especia-
litzat, es valorarà fins a 5 punts.

4.1.7 Per passar a la segona fase del
procés, els aspirants hauran d’obtenir en
aquesta fase una puntuació mínima de 25
punts.

4.1.8 Únicament es tindran en compte,
a efectes de la valoració, els mèrits i capa-
citats obtinguts fins a la data de publicació
de la present convocatòria al DOGC i acre-
ditats dins del termini que preveu la base
3.1, sens perjudici del que estableix la base
3.7.

4.2 Segona fase.
4.2.1 En aquesta fase es valoraran fins a

25 punts els coneixements establerts per a
cada lloc de treball objecte de convocatò-
ria, mitjançant la realització d’un supòsit
pràctic plantejat per la Junta de Mèrits i
Capacitats. Per al contingut s’atendrà l’apar-
tat “Altres coneixements” consignat per a
cada lloc a l’annex 2.

4.2.2 Per superar aquesta fase els aspi-
rants hauran d’obtenir una puntuació míni-
ma de 10 punts.

—5 Proposta de resolució. Empat
5.1 La proposta de resolució recaurà en

l’aspirant que, havent obtingut la puntuació
mínima establerta per a cada fase, tingui la
millor valoració en el conjunt d’ambdues
fases.

5.2 En el supòsit d’empat en el conjunt
del concurs, caldrà dirimir-lo en favor de l’as-
pirant que obtingui major puntuació pels
mèrits i capacitats previstos a la base 4.1 i,
de persistir l’empat, el que hagi obtingut més
puntuació pel concepte d’antiguitat, en pri-
mer lloc i, per grau personal consolidat, en
segon lloc.

—6 Sistema d’acreditació dels mèrits i ca-
pacitats previstos a la base 4.1

6.1 Dins el termini establert a la base 3.1
i, sens perjudici que la Junta de Mèrits i Ca-
pacitats pugui requerir als aspirants a tra-
vés dels taulers d’anuncis l’esmena o millo-
ra de les sol·licituds defectuoses tal com
preveu la base 3.7, els participants han
d’acreditar fefaentment els mèrits i capaci-

tats previstos a la base 4.1, d’acord amb el
següent:

6.1.1 Les dades relatives als mèrits i ca-
pacitats que estableixen les bases 4.1.1,
4.1.3 i 4.1.4 i referits a serveis prestats a
l’Administració pública, es faran constar
mitjançant el document de declaració de
mèrits i capacitats annex a la sol·licitud de
participació i, llevat del cas de funcionaris
del Departament d’Ensenyament, caldrà
adjuntar-hi una certificació del secretari ge-
neral o òrgan competent en matèria de per-
sonal on consti la situació administrativa del
participant, la seva destinació actual i la
forma d’ocupació, els llocs ocupats i el ni-
vell de destinació, el grau personal consoli-
dat i l’antiguitat reconeguda, tot això amb
referència a la data de publicació d’aquesta
convocatòria. Quant a l’experiència professi-
onal adquirida fora de l’Administració públi-
ca, caldrà acreditar la categoria laboral, el grup
professional, les funcions desenvolupades i
el temps de prestació, amb indicació de la
data d’inici i final, adjuntant a l’efecte, la cor-
responent documentació (contractes de tre-
ball, fulls de salari, certificacions, llicència
fiscal).

6.1.2 Els mèrits i capacitats que establei-
xen les bases 4.1.2, 4.1.5 i 4.1.6 s’hauran
d’acreditar documentalment amb la sol·li-
citud mitjançant justificant o certificació de
l’òrgan competent, llevat que consti còpia
autenticada del document en l’expedient
persona l  en e l  Departament  d’Ense-
nyament, cosa que hauran de fer constar
els concursants de forma expressa en el do-
cument de declaració de mèrits i capacitats,
per a cadascun dels mèrits i capacitats al·le-
gats.

—7 Junta de Mèrits i Capacitats
7.1 L’òrgan col·legiat al qual pertoca el

desenvolupament d’aquest procés de pro-
visió d’acord amb el que preveuen els arti-
cles 29 i següents del Decret 123/1997, de
13 de maig, és la Junta de Mèrits i Capaci-
tats, que està formada per les persones
següents:
Titulars:

Sra. Roser López Sala, subdirectora ge-
neral de Provisió i Definició de Llocs de
Treball de Professorat, que actuarà com a
presidenta.

Sra. Rosa Ferré Barreda, cap del Servei
de Professorat d’Educació Infantil i Primà-
ria, que actuarà com a vocal.

Sra. Maria Luz Rangel Ramon, cap del
Servei de Personal, que actuarà com a
vocal.

Sra. Joana Augé Hien, com a represen-
tant de l’òrgan tècnic de provisió de llocs
de treball.

Sra. Marisa Segura Huguet, com a repre-
sentant de l’òrgan tècnic de provisió de llocs
de treball.
Suplents:

Sr. Alberto Andrades García, subdirector
general de Personal d’Administració i Ser-
veis, que actuarà com a president.

Sr. Carmelo Guiu Espinosa, Secretari de
la Delegació Territorial de Barcelona I (ciu-
tat), que actuarà com a vocal.

Sra. Teresa Puig Mollet, cap del Servei de
Pagament Delegat, que actuarà com a vo-
cal.

Sra. M. Carme Salvans Sala, com a re-
presentant de l’òrgan tècnic de provisió de
llocs de treball.

Sr. Francesc Fransí Fontanet, com a re-
presentant de l’òrgan tècnic de provisió de
llocs de treball.
Assessors:

Sr. Alberto del Pozo Ortiz, subdirector ge-
neral de Relacions Laborals i Assumptes So-
cials.

Sra. Laura Franco Minguell, cap del Ser-
vei de Gestió de Professorat.

Sr. Berenguer Portabella Esquefa, cap del
Servei de Nòmines del Personal Docent.

7.2 La Junta de Mèrits i Capacitats
podrà sol·licitar el nomenament d’assessors
especialistes, els quals actuaran amb veu
però sense vot.

7.3 La Junta de Mèrits i Capacitats ha
de sol·licitar l’assessorament de l’òrgan
competent en matèria de política lingüística
per tal d’avaluar que les persones aspirants
tenen els coneixements de català establerts.

—8 Constitució, funcions i actuació de la
Junta de Mèrits i Capacitats

8.1 La constitució, funcions i actuació
de la Junta de Mèrits i Capacitats se sub-
jectaran al que determinen els articles 38 i
següents del Decret 123/1997, de 13 de
maig.

8.2 Les actuacions de la Junta de Mè-
rits i Capacitats que requereixin notificació
als aspirants seran fetes públiques en els
taulers d’anuncis del Departament i en els
de les delegacions territorials, les adreces
dels quals s’indiquen a la base 3.1 d’aques-
ta convocatòria.

—9 Procediment
9.1 Transcorreguts els terminis de pre-

sentació de sol·licituds i de renúncies, la
Junta de Mèrits i Capacitats farà pública,
en els llocs i la forma establerta en la base
anterior, la llista d’aspirants admesos i ex-
closos, amb indicació dels motius d’exclu-
sió, així com, si escau, la relació dels aspi-
rants que, d’acord amb el previst a la base
2.3, han de fer la prova de coneixements
de llengua catalana, indicant-hi el lloc i data
de la seva realització.

9.2 Els aspirants convocats a la prova
de coneixements de llengua catalana que
no hi compareguin o els que, un cop realit-
zada aquesta, la Junta de Mèrits i Capaci-
tats avaluï que no posseeixen el nivell ne-
cessari per ocupar el lloc de treball objecte
de provisió, seran exclosos de la convoca-
tòria, de la qual cosa se’n donarà publicitat
pels mitjans i en els llocs que preveu la base
8.2.

9.3 Un cop avaluats els coneixements
de llengua catalana, si escau, i determinats
els aspirants admesos i exclosos a la con-
vocatòria, la Junta de Mèrits i Capacitats
aprovarà les valoracions corresponents a la
primera fase del concurs, d’acord amb el
previst a la base 4.1, les quals determina-
ran els aspirants que passen a la segona
fase, i establirà la data, l’hora i el lloc de
realització del supòsit pràctic previst a la
base 4.2.1, de tot el qual es donarà conei-
xement mitjançant la corresponent resolu-
ció que es publicarà als taulers d’anuncis
establerts, a fi i efecte que els interessats
puguin formular-ne les observacions o les
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reclamacions que considerin pertinents en
el termini de 10 dies a comptar de l’ende-
mà de la data de publicació.

9.4 Realitzades les dues fases del con-
curs, la Junta de Mèrits i Capacitats acor-
darà, mitjançant la corresponent resolució,
que serà publicada en els taulers d’anuncis
previstos a la base 3.1, les puntuacions
corresponents a la segona fase, juntament
amb el resultat del procés de provisió i la
proposta del candidat a ocupar el lloc con-
vocat, que serà determinada d’acord amb
el que preveu la base 5.

9.5 La proposta de resolució indicada,
amb les modificacions que, si és el cas,
calgui incorporar, s’elevarà a l’òrgan con-
vocant per tal que aprovi la resolució defi-
nitiva del concurs.

—10 Termini de resolució
Atesa la complexitat d’aquest concurs,

consistent en dues fases eliminatòries, la
convocatòria es resoldrà dins el termini
màxim de dos mesos a partir de l’endemà
de la finalització del termini de presentació
de sol·licituds.

—11 Resolució del concurs
11.1 La resolució definitiva del concurs

es publicarà al DOGC. La publicació esmen-
tada iniciarà el còmput dels terminis de ces-
sament i presa de possessió del lloc de tre-
ball en els terminis que preveu la base 12.

11.2 La destinació adjudicada és irre-
nunciable, llevat que s’hagi obtingut una
altra destinació definitiva mitjançant convo-
catòria pública realitzada en el mateix perí-
ode de temps, per incapacitat sobrevingu-
da, pel fet de passar a una situació diferent
a la d’actiu o per causes excepcionals de-
gudament justificades i apreciades per l’òr-
gan convocant.

11.3 Abans de la presa de possessió,
l’interessat ha d’acreditar que té reconegu-
da la compatibilitat respecte al nou lloc de
treball o manifestar fefaentment que no està
inclòs en cap dels motius d’incompatibili-
tats que preveu la normativa.

Això no obstant, si el nou lloc pot ser de-
clarat compatible dins un període de deu
dies a comptar des del començament del
termini de presa de possessió, s’ha de sol·-
licitar l’autorització de compatibilitat. Aquest
termini s’entén prorrogat fins que es resol-
gui la sol·licitud de compatibilitat.

—12 Terminis de formalització de cessa-
ment i presa de possessió

12.1 La resolució de nomenament com-
portarà, si escau, el cessament en el lloc
anterior.

12.2 El termini per a la presa de pos-
sessió en la nova destinació serà de dos dies
hàbils si no implica canvi de localitat de
residència del funcionari, o de 15 dies si
comporta canvi de localitat de residència,
el qual s’haurà d’acreditar documentalment.

12.3 Aquest termini es computarà a
partir de l’endemà del cessament, el qual
s’haurà d’efectuar dins els tres dies hàbils
següents al de la publicació de la resolució
del concurs al DOGC. Quan la resolució
esmentada comporti el reingrés al servei
actiu, el termini de presa de possessió
s’haurà de comptar des de la data de pu-
blicació de la resolució del concurs al
DOGC.

12.4 Excepcionalment, el termini per a
la presa de possessió es podrà prorrogar,
si el funcionari canvia de localitat de resi-
dència, per resolució del secretari general
del departament on ha d’anar destinat el
funcionari, com a màxim per 15 dies més,
quan concorrin circumstàncies degudament
motivades.

12.5 Així mateix, i segons el que esta-
bleix l’article 76.1 del Decret 123/1997, de
13 de maig, es podrà prorrogar el termini
del cessament fins a un màxim de tres
mesos, sempre que aquesta pròrroga sigui
indispensable i motivada per les necessitats
del servei.

12.6 A l’efecte de còmput de terminis
de presa de possessió, es consideren la
mateixa localitat els municipis els nuclis
urbans dels quals estiguin units sense solu-
ció de continuïtat per raons urbanístiques o
similars i que disposin de serveis de trans-
ports urbans col·lectius comuns.

—13 Règim d’impugnacions
Contra els actes definitius o de tràmit de

la Junta de Mèrits i Capacitats, si aquests
últims decideixen directament o indirecta-
ment el fons de l’assumpte, determinen la
impossibilitat de continuar el procediment,
produeixen indefensió o perjudici irrepara-
ble als drets i interessos legítims, els inte-
ressats poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva exposició pública, d’acord amb els
articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

ANNEX 2

CODI DEL LLOC DE TREBALL: RHSC-167

—1 Característiques del lloc de treball.

Nom del lloc: Secció de Formació.
Unitat directiva: Direcció General Recursos
Humans.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional publicada al DOGC: Decret
320/2000, de 27 de setembre, de reestruc-
turació del Departament d’Ensenyament
(DOGC núm. 3242, de 10.10.2000).
Nivell: 23.
Complement específic: 9.271,68 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: comandament.

—2 Requisits de participació

Grup/s: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: cos superior d’ad-
ministració/escala superior d’administració
general.

—3 Contingut funcional

Missió:
Dissenyar, gestionar i avaluar les activitats

formatives que integren el Pla de Formació
anual del personal d’administració i serveis
del Departament, d’acord amb la detecció
de necessitats, les disponibilitats pressupos-
tàries i els procediments establerts, per tal

d’aconseguir uns continguts formatius de
qualitat i ajustats a la demanda.

Finalitats/funcions:
a) Controlar la gestió per a la correcta

aplicació del Pla de formació del personal
d’administració i serveis del Departament.

b) Elaborar estudis per al correcte des-
envolupament del Pla de formació, així com
elaborar i proposar plans de millora.

c) Coordinar i supervisar els procedi-
ments de les diferents línies formatives i dels
diferents finançaments (pressupost Depar-
tament i pressupost AFCAP).

d) Supervisar la gestió del Pla de forma-
ció de cadascuna de les delegacions terri-
torials.

e) Supervisar la gestió dels cursos de for-
mació que integren el Pla, així com l’avalu-
ació de les activitats formatives realitzades.

f) Coordinar i implicar els interlocutors de
formació de les delegacions territorials en
l’avaluació i millora de la gestió de la forma-
ció del personal adscrit en el seu àmbit
territorial.

g) Vetllar per la tramesa puntual dels cer-
tificats acreditatius dels cursos realitzats.

h) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Tasques bàsiques o activitats:
a) Col·laborar en la detecció de les ne-

cessitats formatives del personal d’adminis-
tració i serveis del Departament.

b) Formular els objectius didàctics de les
activitats formatives que s’organitzen des
del Servei de Formació i Desenvolupament.

c) Dissenyar el procediment tècnic i ad-
ministratiu de les activitats de formació que
integren el Pla de Formació de l’any en curs.

d) Comunicar amb els agents que inter-
venen en les activitats formatives programa-
des: formadors, tutors, coordinadors, etc.

e) Participar en el grup de treball consti-
tuït per a l’aplicació de l’Acord de formació
signat entre l’Administració i la part social,
al personal d’administració i serveis del
Departament d’Ensenyament.

f) Vetllar per tal que els mitjans materials
estiguin disponibles a fi que totes i cadas-
cuna de les activitats formatives es realitzin
d’acord amb la programació establerta.

g) Supervisar les actuacions que es duen
a terme seguint la programació de les acti-
vitats formatives.

h) Supervisar la tramesa dels certificats
acreditatius de l’assistència a les activitats
formatives als alumnes dels cursos.

i) Supervisar la introducció a la base de
dades del GIP de la informació relativa a l’as-
sistència a cursos per part de les persones
dels serveis centrals.

j) Supervisar els informes de finalització i
avaluació de les activitats formatives, així
com dels formadors i tutors dels cursos
realitzats.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixements sobre detecció de neces-

sitats formatives.
Coneixements sobre programació i tèc-

niques de formació.
Coneixements sobre processos de treball.
Coneixements sobre avaluació de la for-

mació.
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CODI DEL LLOC DE TREBALL: RHSC-168

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: responsable de coordinació
de la gestió de llocs de treball.
Unitat directiva: Direcció General de Recur-
sos Humans.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 22.
Complement específic: 5.812,20 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: singular.

—2 Requisits de participació

Grup/s: B/C.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: cos de gestió d’ad-
ministració/escala de gestió d’administració
general; cos administratiu/escala adminis-
trativa.

—3 Contingut funcional

Missió:
Realitzar el tractament i l’anàlisi de la in-

formació extreta de la base de dades del
GIP relacionada amb els llocs de treball, la
plantilla i el pressupost, d’acord amb els
procediments establerts i les ordres dels/de
les superiors, per aconseguir el control i la
gestió dels llocs de treball i les dotacions
pressupostàries del personal d’administra-
ció i serveis del Departament.

Finalitats/funcions:
a) Preparar propostes de plantilles del

personal d’administració i serveis adscrit als
centres d’ensenyament primari i secundari,
a les llars d’infants i als serveis educatius.

b) Controlar les plantilles i dotacions pres-
supostàries del personal dels serveis cen-
trals i les delegacions territorials d’Ensenya-
ment.

c) Analitzar les bases de dades relatives
a la gestió de llocs de treball.

d) Verificar l’execució del pressupost del
capítol I del Departament, corresponent al
personal d’administració i serveis (funciona-
ris/àries, personal laboral, eventuals i alts
càrrecs).

Tasques bàsiques o activitats:
a) Gestionar les dades per elaborar la

plantilla del personal d’administració i ser-
veis destinat a centres d’ensenyament se-
cundari, primari, llars d’infants i serveis
educatius.

b) Elaborar propostes de resolució d’in-
cidències relatives a les plantilles i als llocs
de treball que gestiona.

c) Elaborar recomptes i estadístiques de
personal.

d) Fer el seguiment i realitzar el manteni-
ment de les taules de centres de treball
(docents i no docents).

e) Controlar i fer el seguiment de la des-
pesa que comporten les substitucions de
personal laboral i funcionari del Departa-
ment.

f) Controlar la despesa econòmica del
personal de reforç així com del personal
contractat mitjançant fons provinents de
programes comunitaris.

g) Elaborar informes relacionats amb els
llocs de treball i els costos de personal.

h) Trametre informes pressupostaris dels
llocs de treball al Departament d’Economia
i Finances

i) Resoldre consultes i facilitar informació
a les delegacions territorials sobre les plan-
tilles dels centres docents i serveis educa-
tius.

j) Facilitar informació a altres unitats or-
gàniques del Departament en relació amb
les plantilles i llocs de treball.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de les normes i la tramita-

ció de les relacions de llocs de treball (RLT).
Coneixements de gestió de personal i de

gestió del pressupost.
Coneixement del GIP/SIP i de les aplica-

cions informàtiques relacionades amb la
preparació del pressupost del personal.

Coneixement de les eines informàtiques
de l’entorn Windows (Word, Excel, Acces).

CODI DEL LLOC DE TREBALL: RHSC-169

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: responsable de planificació i
assessorament.
Unitat directiva: Direcció General de Recur-
sos Humans.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 23.
Complement específic: 9.271,68 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: singular.

—2 Requisits de participació

Grup/s: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: superior d’admi-
nistració/escala superior d’administració ge-
neral.
Titulació específica: llicenciatura en dret.

—3 Contingut funcional

Missió:
Assessorar jurídicament en matèria de

personal d’administració i serveis al Servei
de Personal de la Subdirecció General de
Personal d’Administració i Serveis, per tal
que les actuacions de la unitat s’ajustin a la
Llei i al Dret.

Finalitats/funcions:
a) Assessorar en matèria de planificació

i organització de recursos humans
b) Informar i tramitar recursos adminis-

tratius i contenciosos administratius.
c) Informar i tramitar reclamacions prèvi-

es a la via jurisdiccional social.
d) Preparar propostes per a l’elaboració

de projectes normatius i reglamentaris.
e) Assessorar en matèria de règim jurídic

i incidències del personal.
f) Assessorar en matèria de selecció i pro-

visió de llocs de treball.

Tasques bàsiques o activitats:
a) Analitzar les necessitats que genera

l’estructura orgànica del Departament, tant
de serveis centrals com de serveis territori-
als, en l’àrea dels recursos humans.

b) Proposar actuacions adreçades a
optimitzar els recursos humans disponibles.

c) Estudiar i analitzar les polítiques de per-
sonal que s’apliquen en altres àmbits de
l’administració.

d) Elaborar els expedients relatius als re-
cursos d’alçada i potestatius de reposició
interposats en matèria de personal.

e) Analitzar la documentació i elaborar la
proposta de resolució dels recursos admi-
nistratius esmentats.

f) Tramitar les propostes de resolució a
la unitat corresponent.

g) Elaborar els expedients relatius a les
reclamacions prèvies a la via jurisdiccio-
nal social.

h) Analitzar i emetre informe respecte a
la informació recaptada en relació amb les
reclamacions prèvies a la via jurisdiccional
social.

i) Trametre l’expedient informat a la uni-
tat corresponent, per al seu tràmit davant la
jurisdicció social.

j) Preparar propostes per a l’elaboració i
aprovació de projectes de normativa en ma-
tèria de personal.

k) Elaborar projectes d’instruccions i cir-
culars en matèria de personal.

l) Estudiar i analitzar la normativa estatal
i de Catalunya en matèria de personal i en
dóna difusió dins de la unitat.

m) Elaborar i classificar reculls de docu-
mentació de temàtica diversa que poden ser
consultats pel personal de la unitat.

n) Elaborar estudis i informes en relació
amb les situacions administratives i les in-
cidències del personal

o) Donar resposta a les consultes formu-
lades a la unitat en relació amb incidències
del personal (control horari, llicències, per-
misos, reduccions de jornada).

p) Elaborar propostes de Manuals d’Or-
ganització de Llocs de Treball (MOLT)

q) Verificar els continguts de les diferents
convocatòries públiques de selecció i pro-
visió que s’elaboren al Servei de Personal.

r) Analitzar els expedients de participa-
ció dels concursants pel que fa al compli-
ment dels requisits que estableixen les ba-
ses de la convocatòr ia i  la normativa
d’aplicació.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixements específics sobre normati-

va de funció pública.
Coneixements sobre normativa específi-

ca en matèria de processos selectius i de
provisió.

Coneixement específic de la normativa i
el procediment per a la revisió dels actes
administratius en via administrativa i conten-
ciosa.

Coneixements sobre normativa de con-
tractació laboral i de seguretat social.

Coneixement de les tècniques de desple-
gament i racionalització d’estructures orgà-
niques.

CODI DEL LLOC DE TREBALL: RHNG-170

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Negociat dels Règims de Pre-
visió Social del Personal d’Administració i
Serveis.
Unitat directiva: Direcció General de Recur-
sos Humans.
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Localitat: Barcelona.
Norma funcional publicada al DOGC: Ordre
de 28 de setembre de 2000 (DOGC núm.
3243, d’11.10.2000).
Nivell: 18.
Complement específic: 4.976,76 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: comandament.
Formació específica: experiència en gestió
de la Seguretat Social (027).

—2 Requisits de participació.

Grup/s: C/D.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: cos auxiliar d’ad-
ministració/escala auxiliar administrativa;
cos administratiu/escala administrativa.

—3 Contingut funcional

Missió:
Gestionar les incidències relatives als rè-

gims de previsió social del personal d’ad-
ministració i serveis adscrit al Departament
d’Ensenyament quant als règims de previ-
sió social, d’acord amb les instruccions dels
superiors jeràrquics i la normativa vigent per
tal que les afiliacions, cotitzacions i altres
situacions del personal esmentat es man-
tinguin actualitzades.

Finalitats/funcions:
a) Gestionar i tramitar les cotitzacions als

règims de previsió social del personal d’ad-
ministració i serveis adscrit al Departament
d’Ensenyament.

b) Controlar el pagament de les quotes
als règims de previsió social i les seves im-
plicacions pressupostàries.

c) Gestionar, controlar i tramitar les inci-
dències en els règims de previsió social.

d) Realitzar el seguiment, la inspecció i
el control sobre les tasques que desenvolu-
pen les delegacions territorials en relació
amb aquesta matèria.

Tasques bàsiques o activitats:
a) Elaborar propostes per preparar un pla

d’execució de la cotització als règims de
previsió social del personal d’administració
i serveis.

b) Controlar i gestionar els períodes de
la vida laboral dels treballadors i treballado-
res.

c) Col·laborar en la gestió de l’afiliació del
personal d’administració i serveis del Depar-
tament al règim general de la Seguretat
Social.

d) Gestionar els expedients de jubilació,
viduïtat, orfenesa, invalidesa i atur per tal que
el personal d’administració i serveis afectat
per aquestes contingències pugui percebre
les prestacions corresponents.

e) Controlar la gestió de les situacions
d’incapacitat temporal del personal d’admi-
nistració i serveis.

f) Gestionar el subsidi per incapacitat
temporal.

g) Coordinar les gestions administratives
derivades dels accidents de treball del per-
sonal d’administració i serveis quant a les
cotitzacions.

h) Controlar els períodes de cotització
dels treballadors i treballadores i llurs bases
de cotització.

i) Controlar i gestionar les situacions de
pluriocupació del personal d’administració i
serveis pel que fa a les cotitzacions.

j) Col·laborar en la coordinació i planifi-
cació de les actuacions de les delegacions
territorials en matèria dels règims de previ-
sió social del personal d’administració i
serveis.

k) Informar al personal d’administració i
serveis sobre totes les qüestions relaciona-
des amb els règims de previsió social.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de les normes i la gestió dels

règims de previsió social.
Coneixement de l’organització i funciona-

ment dels ens públics que gestionen els
règims de previsió social.

Coneixement i domini del GIP-SIP i del
SELECT.

Coneixement de les eines informàtiques
de l’entorn Windows (Word, Excel, Acces).

CODI DEL LLOC DE TREBALL: RHSG-171

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: responsable d’assessorament
jurídic.
Unitat directiva: Direcció General de Recur-
sos Humans.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 27.
Complement específic: 21.743,52 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: singular.

—2 Requisits de participació.

Grup/s: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: superior d’admi-
nistració/escala superior d’administració ge-
neral.
Titulació específica: llicenciatura en dret.

—3 Contingut funcional

Missió:
Assessorar jurídicament a la Subdirecció

General de Relacions Laborals i Assumptes
Socials, analitzar les propostes sindicals i
elaborar els estudis econòmics dels temes
objecte de negociació.

Finalitats/funcions:
a) Assessorar jurídicament i informar a la

Subdirecció General de Relacions Laborals
i Assumptes Socials i les diferents unitats
del Departament en matèria sindical, relaci-
ons laborals i drets dels treballadors sobre
condicions de treball.

b) Analitzar i comparar els temes objecte
de negociació sindical en les diferents co-
munitats, per tal d’elaborar les propostes
que el Departament presenta davant les
diferents meses de negociació.

c) Elaborar l’estudi previ al procés de ne-
gociació col·lectiva per a determinar les con-
dicions de treball del personal laboral del De-
partament d’Ensenyament.

d) Elaborar l’estudi econòmic de les di-
ferents propostes objecte de negociació per
tal de garantir la seva adequació al pressu-
post vigent.

Tasques bàsiques o activitats:
a) Analitzar la normativa estatal i europea

en matèria de prevenció de riscos laborals
per tal d’elaborar propostes de modificació
de la normativa vigent a fi d’adaptar-la als
objectius i principis europeus.

b) Elaborar informes jurídics relatius a la
normativa vigent sobre condicions de tre-
ball del personal funcionari i del personal
laboral del Departament tot analitzant la
situació jurídica actual a Catalunya i a d’al-
tres comunitats autònomes.

c) Preparar, mitjançant l’estudi i l’anàlisi
de la informació relativa a la situació laboral
a Catalunya, a altres comunitats autònomes
i les plataformes que presenten les organit-
zacions sindicals, les propostes que el De-
partament d’Ensenyament sotmet davant
les diferents meses de negociació.

d) Analitzar i informar respecte el proce-
diment electoral en les eleccions sindicals
dels treballadors.

e) Analitzar i informar, des d’un caire eco-
nòmic, les propostes presentades pels re-
presentants dels treballadors davant les
meses de negociació.

f) Informar i motivar les estimacions o
desestimacions de les propostes de resolu-
ció dels recursos i reclamacions que s’in-
terposen contra el Departament d’Ensenya-
ment en relació amb les competències que
pertoquen a la Subdirecció General de
Relacions Sindicals i Assumptes Socials.

g) Elaborar els informes corresponents en
relació amb les reclamacions i les denúnci-
es presentades davant la Inspecció de Tre-
ball en matèria de prevenció de riscos labo-
rals.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement específic de la normativa la-

boral i de funció pública.
Coneixement específic de la jurisprudèn-

cia laboral i sobre funcionaris públics.
Coneixement específic dels mecanismes

de solució dels conflictes col·lectius : medi-
acions, arbitratges, etc.

Coneixement específic de tècniques de
negociació col·lectiva.

Coneixement específic en matèria de con-
tractació laboral.

Coneixement específic en matèria sanci-
onadora laboral.

CODI DEL LLOC DE TREBALL: RHSC-172

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Secció de Programació de Pro-
fessorat d’Ensenyaments Infantil i Primari.
Unitat directiva: Direcció General de Recur-
sos Humans.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional publicada al DOGC: Decret
320/2000, de 27 de setembre (DOGC núm.
3242, de 10.10.2000).
Nivell: 24.
Complement específic: 10.796,88 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: comandament.

—2 Requisits de participació.

Grup/s: A/B.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
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Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns grups d’administració especial.
Especificació de cossos: superior d’admi-
nistració/escala superior d’administració ge-
neral; docents A; cos de gestió d’adminis-
tració/escala de gestió d’administració
general; docents B.

—3 Contingut funcional

Missió:
Controlar la programació de les plantilles

de professorat d’ensenyaments infantil i
primari, i preparar i coordinar els procedi-
ments de provisió, amb caràcter provisio-
nal, dels llocs corresponents, per tal de
garantir que els centres públics disposin dels
recursos humans necessaris per a dur a
terme la tasca educativa que tenen enco-
manada, tot respectant la normativa vigent
i d’acord amb les directrius dels superiors
jeràrquics.

Finalitats/funcions:
a) Gestionar i elaborar els informes i do-

cuments necessaris per a la programació de
les plantilles de professorat dels ensenya-
ments infantil i primari i dels serveis educa-
tius corresponents.

b) Controlar i supervisar les dotacions
de plantilla docent en l’àmbit del profes-
sorat d’aquests nivells.

c) Gestionar les convocatòries per a les
destinacions provisionals dels funcionaris
del cos de mestres, així com per al perso-
nal de nou ingrés i interí.

d) Informar sobre les propostes relatives
a la creació, modificació i supressió de llocs
de treball d’aquests nivells educatius.

e) Facilitar les dades necessàries per a
la provisió de llocs de treball vacants.

f) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Tasques bàsiques o activitats:
a) Coordinar i assessorar quant a l’apli-

cació dels criteris per a l’elaboració de les
plantilles de professorat dels centres do-
cents públics d’ensenyaments infantil i pri-
mari.

b) Controlar la gestió de les bases de
dades relacionades directament amb la pro-
gramació de les plantilles d’aquests nivells
educatius (PLP, LLO).

c) Coordinar els interlocutors relacionats
amb el tema de les plantilles a les delegaci-
ons territorials per tal d’elaborar i analitzar
informes i propostes relatives a la programa-
ció de les plantilles i la creació, supressió i
modificació dels llocs de treball dels centres
d’educació infantil i primària i dels serveis
educatius i programes específics.

d) Controlar les vacants que s’han de
proveir en els diferents concursos, d’acord
amb els criteris de la planificació escolar.

e) Facilitar dades i elaborar informes en
relació amb les plantilles dels centres dels
nivells educatius corresponents.

f) Elaborar la proposta anual de publica-
ció de la plantilla vigent i altres propostes
de disposicions relacionades amb les tas-
ques encomanades.

g) Informar i elaborar propostes per a
l’adaptació de les bases de dades esmen-
tades als canvis normatius que afecten a la
programació de les plantilles i per a la seva
millora.

h) Controlar la definició i oferta de vacants
dels llocs de treball de caràcter singular dels
serveis educatius i dels centres que tenen
autoritzat un pla estratègic.

i) Assessorar en relació amb les convo-
catòries per a les destinacions provisionals
dels funcionaris docents del cos de mes-
tres, així com del personal docent de nou
ingrés, interí i professorat de religió catòlica
en centres d’educació infantil i primària.

j) Elaborar els impresos de proposta i sol·-
licitud de les destinacions provisionals es-
mentades per part del personal docent que
hi vulgui prendre part.

k) Controlar i proposar la depuració de
dades i les incidències informades al regis-
tre informàtic de personal que afecten a la
provisió, amb caràcter provisional, de llocs
docents.

l) Controlar i coordinar, juntament amb
d’altres administracions que tenen compe-
tències en matèria d’educació, els canvis de
destinació amb caràcter temporal del per-
sonal docent del cos de mestres (atorga-
ment de comissions de servei per cursos
acadèmics).

m) Assessorar en la gestió dels diferents
procediments de provisió en relació amb la
seva aplicació informàtica.

n) Coordinar l’actuació de les delegaci-
ons territorials del Departament quant a la
gestió de la provisió amb caràcter provisio-
nal dels llocs de treball docent del cos de
mestres i professors de religió catòlica.

o) Coordinar la difusió, a través d’Inter-
net, dels resultats de les convocatòries de
provisió temporal de llocs de treball.

p) Analitzar i informar respecte a les re-
clamacions i els recursos interposats en els
procediments de provisió temporal de llocs
de treball i definició dels llocs de treball.

q) Elaborar circulars i instruccions relati-
ves a la programació de les plantilles i els
procediments de provisió dels llocs de tre-
ball esmentats.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de la funció pública docent.
Coneixements sobre procediment admi-

nistratiu.
Coneixement de la normativa específica

de provisió de llocs de treball de personal
docent.

Coneixement de la normativa específica
de definició dels curriculums dels plans
d’estudis dels ensenyaments infantil i pri-
mari.

Coneixements en matèria de reclamaci-
ons i recursos administratius.

Coneixement del GIP-SIP i SELECT i apli-
cacions de l’entorn IDMSEN.

CODI DEL LLOC DE TREBALL: RHSG-173

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: responsable de sistemes d’in-
formació.
Unitat directiva: Direcció General de Recur-
sos Humans.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 18.
Complement específic: 4.976,76 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: singular.

—2 Requisits de participació.

Grup/s: C.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: administratiu/es-
cala administrativa.

—3 Contingut funcional

Missió:
Controlar la correcta utilització de cadas-

cun dels entorns de la base de dades del
personal docent i assessorar els usuaris amb
relació al funcionament de les aplicacions in-
formàtiques, d’acord amb les directrius del
superior jeràrquic, per tal d’obtenir un millor
rendiment en la gestió administrativa.

Finalitats/funcions:
a) Detectar i solucionar els problemes

dels usuaris pel que fa al sistema d’infor-
mació del personal docent.

b) Estar en contacte permanent amb
l’empresa subministradora de serveis infor-
màtics.

c) Fer el seguiment de la utilització del sis-
tema informàtic de personal docent a les de-
legacions territorials.

d) Elaborar i supervisar els manuals d’uti-
lització del sistema informàtic de personal
docent.

e) Impartir cursos formatius en relació al
sistema d’informació del personal docent.

Tasques bàsiques o activitats:
a) Resoldre consultes i problemes dels

usuaris amb relació al funcionament dels
sistemes d’informació del personal docent.

b) Detectar errors i problemes de les di-
ferents aplicacions que funcionen en els
entorns de la base de dades de personal
docent.

c) Fer el seguiment de les mesures pro-
posades per millorar la base de dades del
personal docent, amb l’empresa subminis-
tradora de serveis informàtics.

d) Comprovar que les noves funcionali-
tats introduïdes al GIP es corresponguin
amb les peticions realitzades a l’empresa
subministradora de serveis informàtics.

e) Preparar els manuals d’utilització dels
sistemes d’informació del personal docent
quan s’hi introdueixen noves funcionalitats.

f) Donar d’alta i realitzar el manteniment
de dades històriques en els entorns restrin-
gits a uns quants usuaris.

g) Supervisar els processos de canvi de
NIF erroni.

h) Preparar el material necessari per im-
partir cursos de formació relacionats amb
el sistema d’informació del personal docent.

i) Dissenyar les sortides en paper dels do-
cuments dels mòdul d’expedients, i d’altres
impresos generats des de la base de dades
de personal docent.

j) Controlar i fer el seguiment dels pro-
cessos massius i extraordinaris dels proces-
sos de la nòmina docent.

k) Desplaçar-se a les delegacions terri-
torials per fer-hi el seguiment dels proble-
mes que es presentin i donar-hi suport
puntual als usuaris del sistema.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement i domini dels entorns de la

base de dades de personal docent: GIP, SIP
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2000, nòmina, SELECT, mòdul de substitu-
cions.

Coneixements i domini de les eines infor-
màtiques de l’entorn Windows (Word, Ex-
cel, Acces).

Coneixement de la gestió del personal do-
cent no universitari.

CODI DEL LLOC DE TREBALL: RHSG-174

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del l loc: responsable de suport a
l’usuari.
Unitat directiva: Direcció General de Recur-
sos Humans.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 16.
Complement específic: 4.861,08 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: singular.

—2 Requisits de participació.

Grup/s: D.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: auxiliar d’adminis-
tració/escala auxiliar administrativa.

—3 Contingut funcional

Missió:
Actuar en el primer nivell de suport als

usuaris (delegacions territorials i serveis
centrals) per resoldre les incidències i els
problemes de la base de dades del perso-
nal docent en cadascun dels seus entorns
i funcions, d’acord amb les directrius del
superior jeràrquic, per tal d’optimitzar els
recursos i evitar els errors informàtics en
aquest nivell.

Finalitats/funcions:
a) Atendre i solventar les consultes i in-

cidències que es presentin en el primer ni-
vell d’usuari en relació amb la base de da-
des del personal docent pel que fa als seus
entorns i funcions: nòmina, expedients, tau-
les, mòdul de substituts, etc.

b) Actualitzar la base de dades de per-
sonal docent mitjançant les eines que cor-
responguin.

c) Informar puntualment als usuaris en re-
lació amb les novetats incorporades al sis-
tema d’informació docent.

Tasques bàsiques o activitats:
a) Atendre les consultes dels usuaris en

relació amb les incidències i els problemes
de les aplicacions de la base de dades del
personal docent.

b) Donar suport al personal usuari de la
base de dades de personal docent de les
delegacions territorials per tal de fer el se-
guiment de les incidències i la recollida de
noves peticions.

c) Validar les càrregues batch a la base
de dades de personal docent.

d) Controlar la coherència de les dades
informades (vincles, situacions administra-
tives, preferències, especialitats).

e) Tramitar i validar les peticions d’alta, bai-
xa o modificació de perfil dels usuaris del GIP.

f) Executar llistats mensuals de recomp-
te de plantilles, ocupacions i incidències.

g) Informar les dades específiques de
professorat a la base de dades de centres
docents.

h) Comunicar als usuaris les novetats in-
corporades al sistema d’informació docent.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement dels entorns de la base de

dades de personal docent no universitari:
GIP, SIP i SELECT.

Coneixement i domini de les eines infor-
màtiques de l’entorn Windows (Word, Ex-
cel, Acces).

CODI DEL LLOC DE TREBALL: RHSG-175

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: responsable d’implantació i ex-
plotació.
Unitat directiva: Direcció General de Recur-
sos Humans.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 16.
Complement específic: 4.861,08 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: singular.

—2 Requisits de participació.

Grup/s: D.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: auxiliar d’adminis-
tració/escala auxiliar administrativa.

—3 Contingut funcional

Missió:
Coordinar, juntament amb els departa-

ments competents i d’acord amb les direc-
trius del superior jeràrquic, la implantació i
l’ús de les taules decodificadores i de com-
binacions, així com proposar criteris per a
l’extracció i explotació de dades relatives al
personal docent no universitari que reque-
reixin altres unitats orgàniques.

Finalitats/funcions:
a) Validar i actualitzar, d’acord amb les

instruccions dels Departaments compe-
tents, el conjunt de taules (decodificadores,
combinacions i accions) necessàries pel
desenvolupament informàtic de la gestió de
personal docent.

b) Resoldre les situacions d’encavalca-
ment entre diversos ens.

c) Avaluar el desviament de les dades in-
formades erròniament, mitjançant recomp-
tes periòdics.

Tasques bàsiques o activitats:
a) Introdueir al registre informàtic de pro-

fessorat dades singulars a través de funci-
ons restringides de seguretat.

b) Donar d’alta, validar i mantenir les tau-
les pròpies de la base de dades de perso-
nal docent.

c) Coordinar, juntament amb els òrgans
competents, l’ús de les taules conjuntes.

d) Coordinar, juntament amb la unitat
competent, el tractament de duplicats do-
cents.

e) Donar suport a la unitat competent
amb relació als processos massius de cre-
ació de capçaleres de nòmines pel perso-
nal docent.

f) Executar llistats i sortides sol·licitades
per altres unitats orgàniques del Departa-
ment.

g) Verificar la coherència de les dades in-
formades al registre informàtic del personal
docent (punters, incidències, càrrecs i re-
serves).

h) Donar suport al personal usuari de la
base de dades de personal docent de les
delegacions territorials fent el seguiment
d’incidències i recollint peticions noves.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement dels entorns de la base de

dades de personal docent no universitari:
GIP, SIP i SELECT.

Coneixement i domini de les eines infor-
màtiques de l’entorn Windows (Word, Ex-
cel, Acces).

CODI DEL LLOC DE TREBALL: RHSG-176

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: responsable de la coordina-
ció i control de la gestió informàtica dels pro-
cediments per a la provisió de llocs de tre-
ball docents no universitaris.
Unitat directiva: Direcció General de Recur-
sos Humans.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 22.
Complement específic: 5.812,20 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: singular.

—2 Requisits de participació.

Grup/s: C.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: administratiu/es-
cala administrativa.

—3 Contingut funcional

Missió:
Gestionar i controlar l’aplicació informàti-

ca de les diferents convocatòries de provi-
sió de llocs de treball docent, d’acord amb
les directrius del cap de la unitat, per tal de
realitzar les convocatòries esmentades amb
eficàcia i fiabilitat.

Finalitats/funcions:
a) Analitzar, definir i coordinar les actua-

cions que s’hagin de dur a terme per tal de
garantir que les aplicacions informàtiques
que seran utilitzades en els procediments
d’assignació de llocs de treball de personal
docent s’adaptin a les convocatòries de
provisió de llocs corresponents.

b) Donar suport informàtic en els proce-
diments d’assignació de llocs de treball de
personal docent als Serveis de Professorat
d’Educació Infantil i Primari i d’Educació
Secundària i de Règim Especial.

Tasques bàsiques o activitats:
a) Col·laborar en la preparació i la revisió

de les bases, els criteris i barems de les con-
vocatòries de concurs de trasllat pels funci-
onaris docents i col·labora en la preparació
i revisió de les instruccions corresponents als
procediments d’assignació de destinació
provisional als funcionaris i interins del cos
de mestres i dels cossos d’ensenyaments
secundaris.

b) Administrar les diferents aplicacions in-
formàtiques que permeten, d’una part, la
gestió de les dades dels participants en els
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concursos de trasllat adreçats als funciona-
ris docents, tant pel que fa a la convocatò-
ria de llocs de treball de Catalunya com a la
convocatòria de llocs de totes les comuni-
tats autònomes amb plenes competències
educatives i de la resta de l’Estat i, de l’al-
tra, la gestió de les dades dels participants
en els procediments anuals d’assignació de
destinació provisional als funcionaris i inte-
rins dels cossos docents.

c) Participar en les reunions conjuntes
dels responsables dels serveis de profes-
sorat i els analistes i programadors informà-
tics de l’empresa subministradora, per a
l’anàlisi i la definició dels paràmetres a
emprar per a l’assignació de llocs de treball
als funcionaris docents.

d) Coordinar el personal de les delegaci-
ons territorials del Departament en relació
al tractament informàtic de les sol·licituds
dels participants en els concursos de mè-
rits i capacitats.

e) Controlar el compliment del calendari
establert en cadascun dels procediments
esmentats, pel que fa a les tasques infor-
màtiques a realitzar per totes les parts im-
plicades.

f) Realitzar l’enllaç entre els serveis de
professorat i els analistes/programadors de
l’empresa subministradora encarregats dels
programes d’adjudicació de destinació als
funcionaris i funcionàries docents.

g) Realitzar el manteniment dels elements
que constitueixen les taules informàtiques
de les aplicacions corresponents, du a ter-
me la petició dels fitxers d’extraccions de
dades dels participants per a la resolució
dels procediments i sol·licita els procedi-
ments batch de refresc d’aquestes dades.

h) Gestionar la publicació a Internet del
resultat dels procediments.

i) Emetre els informes sol·licitats pels tèc-
nics del Departament pel que fa a dades
referents a la resolució dels procediments
informàtics implicats en els concursos es-
mentats.

j) Revisar i informar les reclamacions pre-
sentades pel professorat contra la resolu-
ció dels procediments d’adjudicació dels
llocs de treball en relació al funcionament
de les diferents aplicacions informàtiques.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de la normativa de provisió

de llocs de personal docent no universitari.
Coneixement i domini de les aplicacions

informàtiques GIP-SIP i SELECT.
Coneixement i domini de les aplicacions

informàtiques dels entorns TSO i IDMSEN.
Coneixement i domini de les eines infor-

màtiques de l’entorn Windows (Word, Ex-
cel, Acces).

CODI DEL LLOC DE TREBALL: RHSV-177

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Servei de Registre Informàtic
de Professorat.
Unitat directiva: Direcció General de Recur-
sos Humans.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional publicada al DOGC: Decret
320/2000, de 27 de setembre, de reestruc-
turació del Departament d’Ensenyament
(DOGC núm. 3242, de 10.10.2000).

Nivell: 26.
Complement específic: 20.301,24 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: comandament.

—2 Requisits de participació

Grup/s: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: cos superior d’ad-
ministració/escala superior d’administració
general.

—3 Contingut funcional

Missió:
Dirigir els treballs referits a la base de da-

des (GIP) pel que fa al personal docent no
universitari i coordinar les actuacions dels
diferents usuaris que hi participen, d’acord
amb la normativa vigent i les especificitats
tècniques, per tal de poder-ne extreure in-
formació (llistats, recomptes, estadístiques)
i garantir una correcta gestió administrativa
i econòmica del personal esmentat.

Finalitats/funcions:
a) Revisar totes les interfícies (base de

dades de centres, plantilles, concursos,
pressupost, estadis) per adequar-les a la
nova aplicació.

b) Controlar la implantació del nou siste-
ma per seguir-ne la correcta utilització.

c) Formar els usuaris per a la seva gestió
diària amb el GIP i les interfícies.

d) Revisar els circuits administratius per
adequar-los al nou GIP docent.

e) Dissenyar les sortides, des de llistats
a certificats, per millorar el treball dels usu-
aris.

f) Controlar els registres de la base de da-
des de professorat.

g) Controlar les actualitzacions a la base
de dades de professorat per a la seva alta
o baixa en nòmina, ocupació o desocupa-
ció.

h) Mantenir les taules específiques de les
bases de dades de professorat necessàries
en cada una de les aplicacions.

i) Dirigir, coordinar i supervisar les dele-
gacions territorials en l’explotació, confec-
ció i manteniment dels registres de la base
de dades, així com instruir el personal en-
vers les millores que es produeixen en el
sistema.

j) Registrar i fer el seguiment de les inci-
dències produïdes pel sistema informàtic per
tal de resoldre els problemes.

k) Proposar millores en els procediments
d’utilització de les bases de dades.

l) Validar i acceptar les novetats introdu-
ïdes en el sistema informàtic, així com ana-
litzar la gestió informatitzada per part dels
usuaris.

m) Divulgar les innovacions i informar els
usuaris respecte al funcionament del regis-
tre informàtic.

n) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Tasques bàsiques o activitats:
a) Registrar i fer el seguiment de les in-

cidències detectades en el sistema informà-
tic de gestió del personal docent.

b) Analitzar amb el personal de l’empre-
sa de serveis informàtics contractada, les

incidències detectades per a la seva correc-
ció i millora.

c) Impulsar millores que tendeixen a l’agi-
litació i millor rendiment del GIP davant la
Secretaria d’Administració i Funció Pública
i el Departament d’Economia i Finances.

d) Coordinar els usuaris de les delegaci-
ons territorials.

e) Analitzar les peticions dels usuaris.
f) Implantar millores per al funcionament

dels diferents usuaris.
g) Dissenyar activitats formatives per als

usuaris d’acord amb les necessitats detec-
tades.

h) Impartir activitats formatives als usua-
ris.

i) Supervisar i tramitar les altes, baixes o
modificacions de perfils dels usuaris del GIP
i els seus entorns.

j) Analitzar i informar respecte els circuits
administratius/informàtics o d’incidències de
la base de dades.

k) Elaborar recomptes de plantilles, ocu-
pacions, perceptors, etc.

l) Validar i depurar registres de la base de
dades.

m) Dirigir els usuaris en l’explotació de
dades dels sistemes d’informació de perso-
nal docent.

n) Coordinar la implantació de les nove-
tats a la base de dades de professorat.

o) Elaborar manuals divulgatius de les in-
novacions i noves funcionalitats.

p) Gestionar el manteniment de les tau-
les decodificadores, de combinacions i d’ac-
cions de la base de dades.

q) Validar les interfícies (centres, planti-
lles, concursos, estadis, pressupost) relaci-
onades amb la base de dades.

r) Dissenyar els documents que s’origi-
nen des de la base de dades o els seus
mòduls.

s) Coordinar i donar resposta a les de-
mandes de les diferents unitats del Depar-
tament en relació amb dades del registre
informàtic de professorat.

t) Coordinar la gestió del projecte EPO-
CA al Departament pel que fa al personal
docent.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement específic de la normativa de

la funció pública docent.
Coneixements de tècniques de conduc-

ció de grups de treball i formació d’usuaris.
Coneixement i domini dels entorns de la

base de dades de personal docent: GIP, SIP
i SELECT.

Coneixement i domini de les eines infor-
màtiques de l’entorn Windows (Word, Excel,
Acces).

CODI DEL LLOC DE TREBALL: RHSV-178

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Servei de Professorat d’Edu-
cació Secundària i Règim Especial.
Unitat directiva: Direcció General de Recur-
sos Humans.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional publicada al DOGC: Decret
320/2000, de 27 de setembre (DOGC núm.
3242, de 10.10.2000).
Nivell: 27.



193

Núm. 945

Complement específic: 21.743,52 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: comandament.

—2 Requisits de participació.

Grup/s: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns grups d’administració especial.
Especificació de cossos: superior d’admi-
nistració/escala superior d’administració ge-
neral; docents A.

—3 Contingut funcional

Missió:
Planificar les actuacions necessàries,

d’acord amb les instruccions de la unitat
competent en matèria de provisió i definició
de llocs de treball de professorat i la nor-
mativa vigent, per tal d’assegurar que l’en-
senyament secundari i de règim especial,
així com els serveis educatius i la inspecció
d’ensenyament, disposin dels recursos hu-
mans suficients per al curs escolar.

Finalitats/funcions:
a) Programar i controlar les plantilles dels

centres públics d’ensenyaments secunda-
ris i de règim especial, dels serveis educa-
tius i del cos d’inspectors d’educació.

b) Definir els llocs vacants per a la seva
provisió.

c) Formular les propostes de confecció i
modificació de la relació de llocs de treball
docent del seu àmbit de gestió.

d) Preparar i gestionar els processos de
provisió de llocs amb caràcter definitiu i pro-
visional d’aquests nivells educatius, així com
del cos d’inspectors d’educació.

e) Realitzar estudis i programes per a la
millora dels processos de provisió de llocs.

f) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Tasques bàsiques o activitats:
a) Coordinar i fer el seguiment del pro-

cés de fixació de les plantilles de professo-
rat dels centres educatius corresponents,
dels serveis educatius i del cos d’inspec-
tors d’educació.

b) Proposar els llocs vacants per a la seva
provisió.

c) Redactar les instruccions que establei-
xen els criteris per a la confecció i modificació
de la relació de llocs de treball docents cor-
responents als ensenyaments secundaris.

d) Coordinar i controlar l’assignació de
professors als diferents llocs de treball tot
formulant els principis que han de regular
aquesta assignació de recursos humans.

e) Redacta les convocatòries anuals dels
concursos de trasllats per a la provisió de
llocs corresponents als cossos docents del
seu àmbit amb caràcter definitiu.

f) Redactar les convocatòries dels con-
cursos de mèrits per a la provisió de llocs
docents de caràcter singular als centres
públics d’ensenyaments secundaris i als
serveis educatius.

g) Dictar les instruccions que regulen l’as-
signació de destinacions provisionals al
personal docent dels cossos d’ensenya-
ments secundaris i dels de règim especial.

h) Dictar les instruccions anuals que re-
gulen l’assignació de destinació al profes-
sorat de religió catòlica.

i) Redactar les resolucions que es deri-
ven dels concursos de trasllats i de les con-
vocatòries de provisió de llocs de treball
docents i controlar el procés que condueix
a l’assignació de destinacions amb caràc-
ter definitiu i provisional.

j) Redactar les convocatòries adreçades
al professorat d’ensenyaments secundaris
de reconeixement d’habilitació especial per
impartir altres especialitats.

k) Informar, tramitar i fer el seguiment dels
recursos administratius interposats contra
actuacions de la Subdirecció General de
Provisió i Definició de Llocs de Treball de
Professorat pel que fa a personal docent
d’ensenyaments secundaris.

l) Formular suggeriments per a un millor
tractament de les dades informàtiques amb
relació als processos de definició i assigna-
ció de llocs de treball docents d’ensenya-
ments secundaris.

m) Coordinar l’actuació de les delegaci-
ons territorials quant als processos de de-
finició i provisió de llocs de treball docents
d’ensenyaments secundaris.

n) Coordinar amb altres comunitats au-
tònomes i el ministeri competent en matèria
d’educació les convocatòries de concursos
de trasllats d’àmbit estatal adreçades al
personal docent d’ensenyaments secunda-
ris i de règim especial.

o) Coordinar la difusió dels diferents pro-
cediments a través d’Internet.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement específic de la funció públi-

ca docent.
Coneixement específic sobre la normati-

va en matèria de definició i provisió de llocs
de treball de personal docent.

Coneixement específic de gestió de les
aplicacions de l’entorn IDMSEN sobre plan-
tilles i provisió de llocs.

Coneixement de personal docent.
Coneixements en matèria de reclamaci-

ons i recursos administratius.

CODI DEL LLOC DE TREBALL: RHSG-179

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: responsable de reclamacions
i recursos.
Unitat directiva: Direcció General de Recur-
sos Humans.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 23.
Complement específic: 9.271,68 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: singular.

—2 Requisits de participació

Grup/s: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: cos superior d’ad-
ministració/escala superior d’administració
general.
Titulació específica: llicenciatura en dret

—3 Contingut funcional

Missió:
Gestionar les propostes de resolució dels

recursos i reclamacions que s’interposin
contra el Departament en relació amb el
personal docent no universitari, d’acord amb

la normativa vigent, per tal que la unitat
corresponent disposi de tota la informació
necessària per dictar les resolucions que
s’escaiguin.

Finalitats/funcions:
a) Recaptar la documentació i els infor-

mes necessaris per elaborar les propostes
de resolució dels recursos interposats con-
tra les resolucions del/de la conseller/a i del
secretari/ària general del departament en
relació amb el personal docent.

b) Recaptar tota la documentació i els in-
formes necessaris per elaborar les resoluci-
ons dels recursos interposats contra les
resolucions del/de la director/a general de
Recursos Humans i dels delegats i delega-
des territorials del Departament en relació
amb el personal docent.

c) Elaborar els expedients administratius
sol·licitats pels jutjats contenciosos adminis-
tratius i pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya i pels jutjats socials amb relació
als recursos contenciosos administratius in-
terposats contra resolucions de la Direcció
General de Recursos Humans.

Tasques bàsiques o activitats:
a) Sol·licitar a les diverses unitats del De-

partament i a les delegacions territorials la
documentació i els informes necessaris per
a la resolució dels recursos en via adminis-
trativa i jurisdiccional.

b) Elaborar les propostes de resolució
dels recursos interposats contra els actes i
les resolucions de la Direcció General de
Recursos Humans en relació amb el perso-
nal docent no universitari (processos selec-
tius, càrrecs directius, adscripcions tempo-
rals a tasques pròpies del seu cos en un
lloc diferent de la destinació que ocupa,
procediment de gestió de la borsa d’aspi-
rants a cobrir places vacants i substituci-
ons en règim d’interinitat, compatibilitats).

c) Realitzar l’informe o la proposta de re-
solució dels recursos en matèria de perso-
nal docent que són competència del/ de la
secretari/ària general o conseller/a.

d) Realitzar el tràmit d’audiència als/a les
interessats/des.

e) Notifica les resolucions als/a les inte-
ressats/des i a les unitats afectades.

f) Preparar la documentació requerida pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i
pels jutjats contenciosos administratius amb
relació als recursos contenciosos adminis-
tratius, i la documentació requerida pels
jutjats socials amb relació a les demandes
laborals.

g) Elaborar els informes en relació amb
els recursos contenciosos administratius en
matèria de compatibilitat, activitats de su-
port a la docència, oposicions i inidoneïtat
requerits per l’Assessoria Jurídica del De-
partament.

h) Realitzar les citacions dels possibles
afectats/des en els recursos contenciosos
administratius i procediments socials.

i) Cercar dades informatitzades relatives
al personal docent amb relació als domici-
lis, llocs ocupats, situacions administrati-
ves, titulacions i especialitats per tal d’eme-
tre cert i f icats i  informes a pet ic ió de
l’Assessoria Jurídica del Departament o
dels jutjats contenciosos administratius, pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
i pels jutjats del social.
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—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de la normativa específica

de la funció pública docent.
Coneixement específic de dret adminis-

tratiu.
Coneixement específic de les normes i la

tramitació dels recursos administratius.
Coneixement específic de les normes i el

procediment contenciós-administratiu.

CODI DEL LLOC DE TREBALL: RHSG-180

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: responsable del pressupost
docent i seguiment.
Unitat directiva: Direcció General de Recur-
sos Humans
Localitat: Barcelona.
Nivell: 23.
Complement específic: 9.271,68 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: singular.

—2 Requisits de participació

Grup/s: A/B.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: cos superior d’ad-
ministració/escala superior d’administració
general; cos de gestió d’administració/es-
cala de gestió d’administració general.

—3 Contingut funcional

Missió:
Coordinar l’elaboració de l’avantprojecte

i del projecte de pressupost corresponent
al personal docent no universitari, per al seu
seguiment, d’acord amb la normativa vigent,
amb la finalitat d’aconseguir la previsió cor-
responent i el control de les despeses.

Finalitats/funcions:
a) Coordinar la preparació de l’avantpro-

jecte i projecte de pressupost corresponent
al personal docent.

b) Fer el seguiment de l’execució del
pressupost.

c) Preveure i controlar les despeses del
pressupost del personal docent.

Tasques bàsiques o activitats:
a) Realitzar la recollida de dades de les

diferents subdireccions de la Direcció Ge-
neral de Recursos Humans amb competèn-
cia en matèria de personal docent, que
impliquen despesa econòmica.

b) Elaborar el capítol I de l’avantprojecte
de pressupost, corresponent a les despe-
ses de personal docent.

c) Introduir les dades del pressupost en
el programa informàtic corresponent.

d) Realitzar el seguiment mensual del
pressupost del personal docent.

e) Fer el seguiment de les dotacions pres-
supostàries, de la plantilla i dels efectius del
personal docent.

f) Fer el seguiment mensual i per cossos
de la despesa ocasionada per les diverses
substitucions del personal docent.

g) Realitzar el seguiment mensual de la
despesa en triennis i estadis del personal
docent.

h) Elaborar informes sobre temes pres-
supostaris relatius al personal docent.

—4 Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement específic sobre nòmines i

gestió pressupostària.
Coneixements sobre plantilles de perso-

nal docent i relació de llocs de treball.
Coneixements sobre funció pública do-

cent.
Coneixements sobre procediment admi-

nistratiu.
Coneixements sobre les eines informàti-

ques específiques en matèria pressupostà-
ria i de nòmina.

(03.043.129)

RESOLUCIÓ ENS/420/2003, de 19 de fe-
brer, per la qual es fa pública la relació de
vacants provisionals corresponents a les
convocatòries de provisió de llocs de tre-
ball del cos de mestres en centres públics
d’educació infantil i primària i de primer ci-
cle de l’educació secundària obligatòria en
centres d’ensenyament secundari.

Mitjançant la Resolució ENS/2962/2002,
de 14 d’octubre (DOGC núm. 3744, de
21.10.2002), es van anunciar les diferents
convocatòries adreçades al personal funci-
onari del cos de mestres per tal de proveir
llocs de treball vacants en centres públics
d’ensenyaments infantil i primari i de primer
cicle d’ESO en centres d’ensenyament se-
cundari.

D’acord amb el que disposa la base 7
de l’annex 1 de la Resolució ENS/2962/
2002, de 14 d’octubre, amb anterioritat a
la resolució provisional de les convocatò-
ries esmentades escau que la Direcció
General de Recursos Humans faci pública
la relació de les vacants provisionals ob-
jecte de provisió.

Per això,

Resolc:

—1 Fer pública, en els annexos d’aques-
ta Resolució, la relació de les vacants pro-
visionals de llocs de treball del cos de mes-
tres en centres públics d’educació infantil i
primària i de primer cicle de l’educació se-
cundària obligatòria en centres d’ensenya-
ment secundari, objecte de les convocatò-
ries de provisió anunciades per la Resolu-
ció ENS/2962/2002, de 14 d’octubre.

—2 En l’annex 1 d’aquesta Resolució es
detallen els llocs de treball d’educació in-
fantil i primària per proveir, distribuïts per
centres i especialitats, amb indicació del
municipi i de la zona educativa a què per-
tanyen.

—3 En l’annex 2 d’aquesta Resolució fi-
guren els llocs de treball del primer cicle de
l’educació secundària obligatòria objecte de
provisió, amb indicació de la zona educati-
va de pertinença i dels municipis i centres
respectius.

—4 Totes les vacants corresponen a llocs
de treball, el funcionament dels quals està
previst a la planificació escolar.

Contra aquesta Resolució, les persones
interessades disposen d’un termini de deu
dies hàbils per presentar reclamacions, a
comptar des de l’endemà de la seva publi-
cació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. Amb la resolució de publicació
de les vacants definitives es consideraran
resoltes, a tots els efectes, aquestes recla-
macions.

Barcelona, 19 de febrer de 2003

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

ANNEX 1

Abreviatures per a les definicions dels llocs
de treball

31=educació infantil; 38=educació primària;
33=educació primària, francès;
32=educació primària, anglès; 34=educació
primària, educació física;
35=educació primària, música; 36=educa-
ció especial; 37=audició i llenguatge.

(1) Centres que s’adjudicaran només si se
sol·licita expressament.
(A) Centre sense barreres arquitectòniques
(amb rampes i ascensor o planta baixa).
(A1) Centre que només disposa d’ascensor.
(A2) Centre que només disposa de rampes.
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DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I (CIUTAT)

Codi Centre 31 38 33 32 34 35 36 37

Zona educativa: 080901 Barcelona Ciutat.

Municipi: 080190000 Barcelona.
08002770 CEIP Àgora ................................................................................................ 0 1 0 0 0 0 0 0
08002484 CEIP Aiguamarina ...................................................................................... 0 0 0 1 0 0 0 0
08047741 CEIP Antaviana (A) .................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08043103 CEIP Antoni Balmanya (A) ......................................................................... 0 4 0 0 0 0 0 0
08033501 CEIP Antoni Brusi ...................................................................................... 0 2 0 0 0 0 0 0
08001595 CEIP Baixeras (1) ....................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08002174 CEIP Baldiri Reixac (A) .............................................................................. 0 2 0 0 0 0 0 0
08002411 CEIP Baró de Viver (1) .............................................................................. 0 1 0 0 1 0 0 0
08001674 CEIP Can Clos (1) ..................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08035441 CEIP Catalònia ........................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0
08046293 CEIP Cavall Bernat .................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08001819 CEIP Collaso i Gil (1) ................................................................................. 3 1 0 0 0 0 0 0
08002587 CEIP Concepción Arenal (1) ..................................................................... 0 0 0 1 0 0 0 0
08002666 CEE Concha Espina (1) ............................................................................. 0 0 0 0 0 0 1 0
08043802 CEIP Costa i Llobera ................................................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0
08039434 CEIP Doctor Ferran i Clua (A2) ................................................................ 0 1 0 0 0 0 0 0
08044201 CEIP Dovella (A) ......................................................................................... 0 0 0 0 0 0 1 0
08001856 CEIP Drassanes (1) .................................................................................... 2 0 0 0 0 0 0 0
08002681 CEIP Duran i Bas (A) ................................................................................. 0 0 0 0 0 0 1 0
08001650 CEIP El Polvorí (1) ..................................................................................... 0 0 0 0 0 1 0 0
08002459 CEIP Elisenda de Montcada (1) ................................................................ 0 0 0 0 0 1 1 0
08001911 CEIP Els Llorers (A) ................................................................................... 0 2 0 0 0 0 0 0
08052669 CEIP Ferran Sunyer ................................................................................... 4 0 0 0 0 1 0 0
08002721 CEIP Font d’en Fargas .............................................................................. 0 2 0 1 1 0 0 0
08002071 CEIP Gayarre ............................................................................................. 0 0 0 0 0 1 0 0
08002630 CEIP Joan Antoni Parera .......................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08042305 CEIP Joan Miró (A) .................................................................................... 1 1 0 0 0 0 0 0
08002216 CEIP Josep Maria de Sagarra .................................................................. 1 0 0 0 0 0 0 0
08042780 CEIP Josep Maria Jujol (A) ....................................................................... 0 0 0 0 0 0 1 0
08035544 CEE Josep Pla (1) ..................................................................................... 0 0 0 0 1 0 1 2
08039835 CEIP Jovellanos ......................................................................................... 0 0 0 1 0 0 0 0
08041751 CEIP La Caixa (A) ...................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08039495 CEIP La Palmera (A) .................................................................................. 0 0 0 0 0 0 1 0
08002575 CEIP La Pau (1) ......................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08037802 CEIP Les Corts .......................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08002010 CEIP Lluís Vives ......................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08002800 CEIP Mas Casanovas (A) .......................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0
08039471 CEIP Mercè Rodoreda (A) ......................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0
08002897 CEIP Mestre Morera (1) ............................................................................. 0 1 0 0 0 1 0 0
08001820 CEIP Milà i Fontanals (1) (A) ..................................................................... 1 1 0 0 0 0 0 0
08002034 CEIP Miquel Bleach (1) ............................................................................. 0 0 0 0 0 1 0 0
08002204 CEIP Montseny .......................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08002061 CEIP N-I de Pràctiques (A1) ..................................................................... 2 4 0 1 1 0 0 0
08002058 CEIP N-II de Pràctiques ............................................................................ 2 2 0 1 1 1 0 0
08052165 CEIP Octavio Paz ...................................................................................... 2 1 0 0 0 0 0 0
08043863 CEIP Orlandai ............................................................................................ 1 0 0 0 0 0 0 0
08031794 CEIP Palma de Mallorca (A) ...................................................................... 1 1 0 0 0 0 0 0
08001601 CEIP Parc de la Ciutadella (1) .................................................................. 0 0 0 0 0 0 1 0
08002988 CEIP Pare Poveda ..................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0
08043267 CEIP Pau Casals-Gràcia (A) ...................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0
08052621 CEIP Pau Romeva (A) ............................................................................... 0 2 0 0 0 0 0 0
08013457 CEIP Pegaso .............................................................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0
08001790 CEIP Pere Vila (A) ...................................................................................... 2 0 0 0 0 0 0 0
08002022 CEIP Perú ................................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0
08043279 CEIP Pompeu Fabra .................................................................................. 1 0 0 0 0 0 0 0
08013305 CEIP Ramon Berenguer III ........................................................................ 0 1 0 0 0 0 0 0
08002976 CEIP Ramon Casas ................................................................................... 0 0 0 1 1 0 0 0
08001777 CEIP Ramon Llull ....................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08002393 CEIP Ramón Menéndez Pidal ................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08002113 CEIP Rius i Taulet (A) ................................................................................ 0 1 0 0 0 0 0 0
08001868 CEIP Rubén Darío (1) ................................................................................ 0 1 0 0 0 0 0 0
08043887 CEIP Sagrada Família ................................................................................ 1 0 0 0 0 0 0 0
08002289 CEIP Sant Jordi ......................................................................................... 0 0 0 0 0 1 0 0
08002307 CEIP Sant Josep Oriol .............................................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0
08043899 CEIP Tàber ................................................................................................. 1 2 0 0 0 0 0 0
08039513 CEIP Taxonera (1) ...................................................................................... 1 0 0 0 0 1 0 0
08002526 CEIP Tibidabo (A2) .................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08002368 CEIP Timbaler del Bruc ............................................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0
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DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II (COMARQUES)

Codi Centre 31 38 33 32 34 35 36 37

Zona educativa: 080597 Arenys de Mar.

Municipi: 080060000 Arenys de Mar.
08000153 CEIP Joan Maragall ................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 080400000 Canet de Mar.
08015302 CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia ...................................................... 3 2 0 0 0 0 0 0

Municipi: 081970000 Sant Andreu de Llavaneres.
08057242 CEIP Serena Vall ........................................................................................ 1 2 0 0 1 0 0 0

Municipi: 082030000 Sant Cebrià de Vallalta.
08025800 CEIP El Pi Gros (A) .................................................................................... 0 0 0 1 0 1 1 0

Municipi: 081930000 Sant Iscle de Vallalta.
08025071 CEIP Vallalta ............................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 082350000 Sant Pol de Mar.
08027225 CEIP Sant Pau ........................................................................................... 2 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 082640000 Sant Vicenç de Montalt.
08032592 CEIP Sant Jordi (A) ................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 080809 Badalona.

Municipi: 080150000 Badalona.
08036135 CEIP Joan Coret ........................................................................................ 0 0 0 0 1 0 0 0
08035416 CEIP Josep Boada (1) ............................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0
08041167 CEIP Josep Carner .................................................................................... 0 1 0 1 0 0 0 0
08035398 CEIP Miguel Hernández ............................................................................ 0 2 0 0 1 1 0 0
08036147 CEIP Pau Picasso ...................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08001391 CEIP Planas i Casals (A) ........................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08059639 CEIP Progrés ............................................................................................. 2 0 0 0 0 0 0 0
08039422 CEIP Rafael Alberti (A) .............................................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0
08044296 CEIP Salvador Espriu ................................................................................ 0 1 0 0 0 0 0 0
08000396 CEIP Ventós i Mir ...................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 080810 Bagà.

Municipi: 082930000 Vallcebre.
08056811 ZER Alt Berguedà (1) ................................................................................ 0 0 0 0 1 0 0 0
08030728 CEIP Serrat Voltor - ZER Alt Berguedà ................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 081607 Calella.

Municipi: 080350000 Calella.
08015144 CEIP Doctor Carles Salicrú ....................................................................... 0 0 0 0 1 0 0 0
08015119 CEIP La Minerva ........................................................................................ 0 0 0 0 1 0 0 0

Municipi: 081100000 Malgrat de Mar.
08019873 CEIP Mare de Déu de Montserrat ............................................................ 1 0 0 0 0 0 0 0
08019927 CEIP Marià Cubí i Soler ............................................................................ 1 0 0 0 1 0 0 0

Municipi: 081550000 Palafolls.
08022598 CEIP Les Ferreries de Palafolls (A) ........................................................... 0 0 0 0 1 0 0 0

Municipi: 081630000 Pineda de Mar.
08022801 CEIP Antoni Doltra ..................................................................................... 1 1 0 0 0 0 0 0
08044028 CEE Horitzó (1) (A) .................................................................................... 0 0 0 0 0 0 3 1
08022835 CEIP Jaume I ............................................................................................. 2 0 0 1 1 0 0 0
08045045 CEIP Mediterrània ...................................................................................... 0 0 0 0 1 0 0 0
08045033 CEIP Montpalau (A) ................................................................................... 0 0 0 0 1 0 0 0
08053421 CEIP Pineda ............................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0

Municipi: 082610000 Santa Susanna.
08028515 CEIP Santa Susanna ................................................................................. 2 0 0 0 0 0 0 0

Municipi: 082840000 Tordera.
08030467 CEIP Ignasi Iglesias ................................................................................... 2 1 0 0 2 0 0 0

Zona educativa: 082235 Centelles.

Municipi: 080670000 Centelles.
08016185 CEIP Ildefons Cerdà .................................................................................. 0 2 0 0 0 0 1 0

Municipi: 082690000 Seva.
08059287 ZER Guilleries (1) ....................................................................................... 0 0 0 0 1 0 0 0

Zona educativa: 083252 Gironella.

Municipi: 080920000 Gironella.
08058091 ZER Baix Berguedà (1) .............................................................................. 0 0 0 0 1 0 0 0
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Zona educativa: 083355 Granollers.

Municipi: 080330000 Caldes de Montbui.
08015077 CEIP El Farell ............................................................................................. 0 0 0 0 0 0 1 0

Municipi: 080410000 Canovelles.
08039677 CEIP Congost ............................................................................................ 0 0 0 0 1 0 0 0
08015351 CEIP Jacint Verdaguer .............................................................................. 0 0 0 0 1 0 0 0

Municipi: 080460000 Cardedeu.
08039690 CEIP Germans Corbella (A) ....................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08045598 CEIP Mil·lenari ............................................................................................ 1 1 0 0 0 0 0 0
08015454 CEIP Ramon Masip - Dolors Granés (A2) ............................................... 0 0 0 0 1 0 0 0

Municipi: 080860000 les Franqueses del Vallès.
08059780 CEIP Bellavista-Joan Camps i Giró .......................................................... 0 0 0 0 2 1 0 0
08017271 CEIP Joan Sanpera i Torras (A) ................................................................ 1 0 0 0 1 1 0 0

Municipi: 080880000 la Garriga.
08058441 CEIP Giroi ................................................................................................... 0 0 0 1 0 0 0 0
08017311 CEIP Puiggraciós ....................................................................................... 0 0 0 0 1 1 0 0
08039707 CEIP Tagamanent ...................................................................................... 0 0 0 0 0 1 0 0

Municipi: 080960000 Granollers.
08017918 CEIP Granullarius ....................................................................................... 0 1 0 0 1 1 0 0
08017700 CEIP Joan Solans ...................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08041659 CEIP Mestres Montaña ............................................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0
08036068 CEIP Pau Vila ............................................................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0
08017694 CEIP Pereanton ......................................................................................... 1 0 0 0 0 1 0 0
08041647 CEIP Ponent ............................................................................................... 0 0 0 0 1 1 0 0
08042287 CEIP Salvador Espriu ................................................................................ 1 0 0 0 0 0 0 0

Municipi: 081070000 Lliçà d’Amunt.
08055907 CEIP Miquel Martí i Pol ............................................................................. 3 1 0 0 1 0 0 0
08047686 CEIP Sant Baldiri ....................................................................................... 0 0 0 0 1 1 0 0

Municipi: 081080000 Lliçà de Vall.
08019824 CEIP Les Llisses ........................................................................................ 0 0 0 0 1 0 0 0

Municipi: 081810000 la Roca del Vallès.
08038168 CEIP La Torreta .......................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0
08023591 CEIP Pilar Mestres-Jaume Torrens (A) ..................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 082480000 Santa Eulàlia de Ronçana.
08028102 CEIP Ronçana (A) ...................................................................................... 0 1 0 0 1 0 0 0

Municipi: 089020000 Vilanova del Vallès.
08039264 CEIP Escola Mestres Munguet-Cortés (A) ............................................... 2 0 0 0 1 1 1 0

Zona educativa: 083513 l’Hospitalet de Llobregat.

Municipi: 081010000 l’Hospitalet de Llobregat.
08019216 CEIP Busquets i Punset ............................................................................ 0 1 0 0 0 0 0 0
08036378 CEIP Charlie Rivel ...................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08034266 CEIP Joan Maragall ................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08044223 CEE L’Estel- Can Bori (1) (A) .................................................................... 0 0 0 0 0 0 1 0
08018078 CEIP Mare de Déu de Bellvitge ................................................................ 0 0 0 0 0 0 1 0
08019231 CEIP Milagros Consarnau ......................................................................... 1 1 0 0 0 0 0 0
08018091 CEIP Pep Ventura (A) ................................................................................ 0 1 0 0 0 0 0 0
08019290 CEIP Provençana ....................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08018157 CEIP Santiago Ramon y Cajal .................................................................. 1 0 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 084049 Manlleu.

Municipi: 081120000 Manlleu.
08039628 CEIP Pompeu Fabra (A) ............................................................................ 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 081310000 Montesquiu.
08021961 CEIP El Rocal - ZER Els Castells (A2) ..................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 081830000 Roda de Ter.
08023669 CEIP Mare de Déu del Sòl del Pont (A) ................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 082120000 Sant Feliu Sasserra.
08056857 ZER Gavarresa (1) ..................................................................................... 0 0 0 0 1 1 0 0

Municipi: 082850000 Torelló.
08030510 CEIP Doctor Fortià i Solà .......................................................................... 3 0 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 084050 Manresa.

Municipi: 081130000 Manresa.
08020061 CEIP La Renaixença .................................................................................. 0 0 0 0 1 0 0 0
08020097 CEIP Pare Algué (A) .................................................................................. 0 0 0 1 0 0 0 0
08020012 CEIP Pare Ignasi Puig ............................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0
08039318 CEIP Puigberenguer (A) ............................................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0
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08020073 CEIP Sant Ignasi ........................................................................................ 0 1 0 0 0 0 0 0
08038181 CEIP Serra i Húnter ................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 081400000 Navarcles.
08022197 CEIP Catalunya .......................................................................................... 0 2 0 0 0 0 0 0

Municipi: 082130000 Sant Fruitós de Bages.
08026464 CEIP Monsenyor Gibert ............................................................................. 1 0 0 1 0 0 0 0

Municipi: 082180000 Sant Joan de Vilatorrada.
08026725 CEIP Joncadella ......................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 081920000 Santpedor.
08025058 CEIP Riu d’Or (A) ....................................................................................... 0 1 0 0 1 0 0 0

Zona educativa: 084177 el Masnou.

Municipi: 081180000 el Masnou.
08020723 CEIP Ocata ................................................................................................ 0 0 0 0 0 0 1 0

Municipi: 081260000 Montgat.
08021880 CEIP Salvador Espriu ................................................................................ 0 0 0 0 0 0 1 0

Municipi: 082300000 Premià de Dalt.
08035684 CEIP Marià Manent .................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0

Municipi: 081720000 Premià de Mar.
08023335 CEIP Mare de Déu de Montserrat ............................................................ 0 0 0 0 1 0 0 0

Zona educativa: 084256 Mataró.

Municipi: 081210000 Mataró.
08039616 CEIP Camí del Cros .................................................................................. 0 2 0 0 0 0 0 0
08056614 CEIP Cirera ................................................................................................ 1 2 0 0 0 0 0 0
08020929 CEIP Germanes Bertomeu (1) .................................................................. 1 0 0 0 2 0 0 0
08021041 CEIP Josep Montserrat ............................................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0
08034333 CEIP La Llàntia .......................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0
08020954 CEIP Menéndez y Pelayo .......................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0
08034746 CEIP Rocafonda ........................................................................................ 1 0 0 0 0 1 0 0
08021296 CEIP Tomàs Viñas ..................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 084335 Moià.

Municipi: 080230000 Bigues i Riells.
08014747 CEIP El Turó ............................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0

Municipi: 080790000 l’Estany.
08037981 CEIP de L’Estany - ZER El Moianès ........................................................ 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 081380000 Moià.
08022094 CEIP Josep Orriols i Roca (A2) ................................................................ 1 2 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 084384 Mollet del Vallès.

Municipi: 081050000 la Llagosta.
08019745 CEIP Joan Maragall ................................................................................... 0 0 0 0 0 1 0 0
08039719 CEIP Les Planes (A) .................................................................................. 1 0 0 0 0 1 0 0

Municipi: 081150000 Martorelles.
08045586 CEIP Les Pruneres (A) ............................................................................... 0 0 0 0 0 1 0 0
08020656 CEIP Simeon Rabasa ................................................................................ 0 0 0 0 1 0 0 0

Municipi: 081240000 Mollet del Vallès.
08021466 CEIP Col·legis Nous .................................................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0
08044302 CEIP Joan Abelló (A) ................................................................................. 1 0 0 0 0 0 0 0
08021582 CEIP Joan Salvat Papasseit ..................................................................... 2 0 0 0 0 0 0 0
08038065 CEIP Montseny .......................................................................................... 0 0 0 0 0 0 1 0
08021478 CEIP Nicolás Longaron ............................................................................. 1 0 0 0 0 0 0 0
08021570 CEIP Princesa Sofía (A) ............................................................................. 0 1 0 1 0 1 0 0
08032713 CEIP Sant Jordi ......................................................................................... 2 0 0 0 0 0 0 0
08032491 CEIP Sant Vicenç ...................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0

Municipi: 081350000 Montmeló.
08022045 CEIP Sant Jordi ......................................................................................... 1 3 0 0 1 0 0 0

Municipi: 081360000 Montornès del Vallès.
08022070 CEIP Marinada ........................................................................................... 0 0 0 0 1 0 0 0
08022057 CEIP Sant Sadurní ..................................................................................... 0 0 0 0 0 1 0 0

Municipi: 082090000 Sant Fost de Campsentelles.
08026154 CEIP Joaquim Abril ................................................................................... 0 1 0 0 0 1 0 0

Municipi: 082960000 Vallromanes.
08030807 CEIP Els Tres Pins ..................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 086435 Sallent.

Municipi: 080100000 Artés.
08000244 CEIP Doctor Ferrer (A2) ............................................................................ 0 1 0 0 0 1 0 0
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Municipi: 080340000 Calders.
08056729 ZER El Moianès (1) .................................................................................... 0 0 0 0 1 0 0 0

Municipi: 081280000 Monistrol de Calders.
08021934 CEIP L’Esqueix - ZER El Moianès (A) ...................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 081410000 Navàs.
08022264 CEIP Sant Jordi ......................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0

Municipi: 082290000 Sant Mateu de Bages.
08038089 CEIP Sant Esteve ...................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 086472 Sant Adrià de Besòs.

Municipi: 081940000 Sant Adrià de Besòs.
08045501 CEIP La Mina (1) ........................................................................................ 1 0 0 1 1 1 0 0
08025083 CEIP Pompeu Fabra (A) ............................................................................ 1 1 0 0 0 0 1 0

Zona educativa: 086599 Sant Celoni.

Municipi: 080970000 Gualba.
08017979 CEIP Aqua Alba - ZER Baix Montseny .................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 081060000 Llinars del Vallès.
08042792 CEIP Damià Mateu .................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08019782 CEIP Salvador Sanromà ............................................................................ 0 0 0 0 1 0 0 0

Municipi: 082020000 Sant Celoni.
08025770 CEIP Josep Pallerola i Roca (1) ............................................................... 2 0 0 0 1 0 0 0
08037504 CEIP Montnegre (A2) ................................................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 082070000 Sant Esteve de Palautordera.
08026117 CEIP Vallmanya (A2) .................................................................................. 1 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 082590000 Santa Maria de Palautordera.
08056833 ZER Baix Montseny (1) .............................................................................. 0 0 0 1 0 0 0 0
08058945 CEIP La Tordera ........................................................................................ 1 0 0 0 0 0 0 0
08028424 CEIP Mare de Déu del Remei (A) ............................................................. 0 0 0 0 1 0 0 0

Zona educativa: 087051 Sant Martí Sarroca.

Municipi: 080850000 Font-rubí.
08017244 CEIP Font-Rúbia - ZER Les Graus .......................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 082270000 Sant Martí Sarroca.
08027018 CEIP Jaume Balmes .................................................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 087245 Sant Sadurní d’Anoia.

Municipi: 080910000 Gelida.
08017611 CEIP Montcau ............................................................................................ 2 2 0 0 0 0 1 0

Zona educativa: 087270 Sant Vicenç de Castellet.

Municipi: 080530000 Castellbell i el Vilar.
08015806 CEIP Jaume Balmes .................................................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 087350 Santa Coloma de Gramenet.

Municipi: 082450000 Santa Coloma de Gramenet.
08027456 CEIP Ferran de Sagarra ............................................................................ 1 0 0 0 0 0 0 0
08040059 CEIP Joan Salvat i Papasseit ................................................................... 1 1 0 0 0 0 0 0
08040047 CEE Josep Sol i Rodríguez (1) (A) ........................................................... 0 0 0 0 0 0 2 0
08040382 CEIP Mercè Rodoreda (A) ......................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08027468 CEIP Pallaresa ........................................................................................... 1 1 0 0 0 0 0 0
08027471 CEIP Sant Just .......................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 087804 Sitges.

Municipi: 080430000 Canyelles.
08015399 CEIP Sant Nicolau ..................................................................................... 1 2 0 0 0 0 1 0

Municipi: 082310000 Sant Pere de Ribes.
08058957 CEIP Els Costerets .................................................................................... 3 4 0 0 0 0 1 0
08058362 CEIP Riera de Ribes .................................................................................. 2 3 0 0 0 0 0 0
08034448 CEIP Santa Eulàlia (A) ............................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0

Municipi: 082700000 Sitges.
08053583 CEIP Sitges ................................................................................................ 3 0 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 088810 Vic.

Municipi: 082200000 Sant Julià de Vilatorta.
08056869 ZER Els Munts (1) ...................................................................................... 0 0 0 0 0 1 1 0

Municipi: 082980000 Vic.
08030832 CEIP Montseny .......................................................................................... 0 0 0 0 0 1 0 0
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Zona educativa: 089000 Vilafranca del Penedès.

Municipi: 081450000 Olèrdola.
08022367 CEIP Rossend Montané ............................................................................ 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 081460000 Olesa de Bonesvalls.
08022379 CEIP Pont de l’Arcada - ZER Font del Cuscó (A2) ................................ 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 081640000 el Pla del Penedès.
08058064 ZER La Ginesta (1) .................................................................................... 0 0 0 0 0 0 1 0

Municipi: 082510000 Santa Margarida i els Monjos.
08028217 CEIP Doctor Samaranch i Fina ................................................................. 0 1 0 0 0 0 1 0

Municipi: 083050000 Vilafranca del Penedès.
08039291 CEIP Cristòfor Mestre ............................................................................... 1 0 0 0 0 0 1 0
08031320 CEIP Estalella i Graells (A) ........................................................................ 1 0 0 0 0 0 0 0
08036111 CEIP Mas i Perera ..................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 089229 Vilanova i la Geltrú.

Municipi: 080740000 Cubelles.
08016811 CEIP Josep Andreu - Charlie Rivel .......................................................... 2 2 0 1 0 0 0 0

Municipi: 083070000 Vilanova i la Geltrú.
08031666 CEIP Canigó ............................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0
08040412 CEIP El Margalló (A) .................................................................................. 1 0 0 1 0 0 1 0
08031484 CEIP Ginesta (1) ........................................................................................ 1 0 0 0 0 0 1 0
08039586 CEIP L’Arjau (1) .......................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0
08043929 CEIP Llebetx .............................................................................................. 1 0 0 0 0 0 0 0
08031472 CEIP Pompeu Fabra .................................................................................. 0 0 0 0 0 0 1 0

Zona educativa: 089254 Vilassar de Mar.

Municipi: 080090000 Argentona.
08039598 CEIP Sant Miquel del Cros (1) (A) ............................................................ 0 0 0 0 1 0 0 0

Municipi: 080290000 Cabrera de Mar.
08059779 CEIP Pla de l’Avellà ................................................................................... 2 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 080750000 Dosrius.
08016835 CEIP del Pi (A) ........................................................................................... 1 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 082140000 Vilassar de Dalt.
08026476 CEIP Francesc Macià ................................................................................ 0 1 0 1 0 0 0 0

Municipi: 082190000 Vilassar de Mar.
08040060 CEIP Escola del Mar ................................................................................. 0 1 0 1 0 0 0 0

DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA
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Zona educativa: 081841 Capellades.

Municipi: 080480000 Carme.
08015648 CEIP Serra de Coll-Bas - ZER Tres Branques ........................................ 1 0 0 0 0 0 0 0

Municipi: 081620000 els Hostalets de Pierola.
08056808 ZER Vinyes Verdes (1) ............................................................................... 0 0 0 0 0 2 1 0

Municipi: 081610000 Piera.
08060526 CEIP Can Canals ....................................................................................... 1 1 0 1 1 1 0 0

Municipi: 082860000 la Torre de Claramunt.
08030595 CEIP Torrescasana - ZER de Bat a Bat .................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0
Zona educativa: 082031 Castelldefels.

Municipi: 080560000 Castelldefels.
08034096 CEIP Antoni Gaudí ..................................................................................... 2 2 0 1 1 0 1 0
08034084 CEIP Can Roca .......................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0
08060599 CEIP de Castelldefels ................................................................................ 5 0 0 0 0 0 0 0
08037929 CEIP Torre Barona ..................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 082481 Cornellà de Llobregat.

Municipi: 080730000 Cornellà de Llobregat.
08016380 CEIP Anselm Clavé .................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0
08016744 CEIP Antoni Gaudí ..................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08016367 CEIP Dolors Almeda (A) ............................................................................ 1 0 0 0 0 0 0 0
08016392 CEIP Mossèn Jacint Verdaguer ................................................................ 1 2 0 0 0 0 0 0
08016410 CEIP Sant Ildefons .................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08054058 CEIP Torre de la Miranda .......................................................................... 0 0 0 1 0 0 0 0

Municipi: 082170000 Sant Joan Despí.
08041684 CEIP Espai 3 .............................................................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0
08026671 CEIP Joan Perich i Valls ............................................................................ 0 1 0 0 0 0 0 0
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08026579 CEIP Pascual Cañis ................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08026661 CEIP Pau Casals ....................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0
08026567 CEIP Sant Francesc d’Assís ..................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 082636 Esparreguera.

Municipi: 080250000 el Bruc.
08014814 CEIP El Bruc - ZER Tres Branques (A) .................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0

Municipi: 080690000 Collbató.
08033468 CEIP La Salut ............................................................................................. 1 0 0 0 0 0 0 0

Municipi: 080760000 Esparreguera.
08059354 CEIP d’Esparreguera ................................................................................. 2 0 0 1 0 1 0 0
08016872 CEIP Mare de Déu de la Muntanya ......................................................... 1 1 0 0 0 0 0 0
08016938 CEIP Taquígraf Garriga .............................................................................. 1 0 0 0 0 0 0 0

Municipi: 081470000 Olesa de Montserrat.
08022380 CEIP Mare de Déu de Montserrat (A) ...................................................... 0 2 0 0 0 0 1 0

Zona educativa: 082673 Esplugues de Llobregat.

Municipi: 080770000 Esplugues de Llobregat.
08036056 CEIP Folch i Torres .................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 082210000 Sant Just Desvern.
08032580 CEIP Canigó ............................................................................................... 0 0 0 1 0 0 1 0
08041556 CEIP Montseny .......................................................................................... 1 1 0 0 0 0 0 0
08026816 CEIP Montserrat ........................................................................................ 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 083549 Igualada.

Municipi: 081020000 Igualada.
08019460 CEIP Emili Vallès (A) .................................................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0
08019642 CEIP Pare Ramon Castelltort i Miralda .................................................... 0 2 0 0 0 0 0 0

Municipi: 081040000 la Llacuna.
08056781 ZER Serra d’Ancosa (1) ............................................................................ 0 0 0 0 1 1 2 0

Municipi: 082260000 Sant Martí de Tous.
08026956 CEIP Cérvola Blanca - ZER El Ventall ...................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0
08056845 ZER El Ventall (1) ....................................................................................... 0 0 0 0 1 0 1 0

Municipi: 082500000 Santa Margarida de Montbui.
08057734 CEIP Antoni Gaudí ..................................................................................... 2 1 0 1 1 0 0 0

Municipi: 083020000 Vilanova del Camí.
08031277 CEIP Joan Maragall ................................................................................... 1 0 0 0 1 0 0 0

Zona educativa: 084098 Martorell.

Municipi: 080660000 Castellví de Rosanes.
08016173 CEIP Mare de Déu de Montserrat - ZER Vinyes Verdes ........................ 1 0 0 0 0 0 0 0

Municipi: 081140000 Martorell.
08020498 CEIP Els Convents (1) ............................................................................... 0 0 0 0 0 1 0 0
08053601 CEIP Lola Anglada ..................................................................................... 0 2 0 0 0 0 0 0
08020516 CEE Mare de Déu del Pontarró (1) (A) ..................................................... 0 0 0 0 0 0 3 0

Municipi: 081190000 Masquefa.
08026889 CEIP Francesc Mata i Sanghes - ZER Vinyes Verdes ............................ 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 084359 Molins de Rei.

Municipi: 081230000 Molins de Rei.
08021351 CEIP Alfonso XIII (A) .................................................................................. 0 1 0 0 0 0 1 0
08041660 CEIP Pont de la Cadena ........................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 085765 el Prat de Llobregat.

Municipi: 081690000 el Prat de Llobregat.
08022902 CEIP Menéndez y Pelayo .......................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08023074 CEIP Sant Cosme i Sant Damià (1) ......................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08038090 CEIP Sant Jaume ...................................................................................... 1 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 086551 Sant Boi de Llobregat.

Municipi: 082000000 Sant Boi de Llobregat.
08025344 CEIP Amat i Verdú ..................................................................................... 0 1 0 1 0 0 0 0
08025599 CEIP Marianao ........................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08054061 CEIP Montbaig (1) (A2) .............................................................................. 1 2 0 0 0 0 0 0
08039379 CEIP Rafael Casanova .............................................................................. 1 0 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 086708 Sant Feliu de Llobregat.

Municipi: 082110000 Sant Feliu de Llobregat.
08026221 CEIP Falguera (A) ...................................................................................... 0 2 0 0 0 0 0 0
08026373 CEIP Josep Montmany Amat .................................................................... 0 2 0 0 0 0 1 0
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Zona educativa: 087300 Sant Vicenç dels Horts.

Municipi: 080680000 Cervelló.
08016240 CEIP Santa Maria de Cervelló (A) ............................................................ 1 0 0 0 0 0 1 0

Municipi: 080720000 Corbera de Llobregat.
08053510 CEIP Puig d’Agulles (A) ............................................................................. 1 0 0 0 0 0 0 0

Municipi: 081570000 Pallejà.
08022665 CEIP Àngel Guimerà .................................................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 081960000 Sant Andreu de la Barca.
08025241 CEIP Joan Maragall (A) ............................................................................. 0 0 0 0 0 1 0 0
08038211 CEIP José Juan Ortiz ................................................................................ 2 1 0 0 0 0 0 0
08039367 CEIP Josep Pla .......................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0

Municipi: 082630000 Sant Vicenç dels Horts.
08038284 CEIP La Guàrdia (1) ................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0
08036381 CEIP Mare de Déu del Rocío (1) (A) ........................................................ 1 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 082890000 Torrelles de Llobregat.
08030649 CEIP Sant Martí (A) ................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 088950 Viladecans.

Municipi: 080200000 Begues.
08014589 CEIP Sant Cristòfor (A2) ........................................................................... 2 0 0 0 0 0 0 0

Municipi: 080890000 Gavà.
08017360 CEIP Jacme March .................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0
08017505 CEIP Juan Salamero (1) ............................................................................ 1 0 0 0 0 0 0 0
08037991 CEIP Marcel·lí Moragas ............................................................................. 0 1 0 0 0 0 2 0
08017359 CEIP Salvador Lluch (A) ............................................................................ 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 083010000 Viladecans.
08031083 CEIP Àngela Roca ..................................................................................... 0 0 0 0 1 0 0 0
08042834 CEIP Can Palmer (A) ................................................................................. 3 3 0 1 0 1 0 0
08032762 CEIP Doctor Trueta .................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08032750 CEIP Pau Casals ....................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0

DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL
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Zona educativa: 080895 Barberà del Vallès.

Municipi: 089040000 Badia del Vallès.
08028928 CEIP La Jota (1) ........................................................................................ 1 1 0 0 3 1 1 0
08028941 CEIP La Sardana (1) .................................................................................. 0 0 0 0 1 0 0 0

Municipi: 082520000 Barberà del Vallès.
08028229 CEIP Elisa Badia ........................................................................................ 0 1 0 0 0 0 0 0
08039641 CEIP Pablo Picasso ................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 081981 Castellar del Vallès.

Municipi: 080510000 Castellar del Vallès.
08054824 CEIP Mestre Pla ........................................................................................ 3 0 0 0 0 0 0 0

Municipi: 081560000 Palau-solità i Plegamans.
08022616 CEIP Josep Maria Folch i Torres .............................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 082670000 Sentmenat.
08028990 CEIP Can Sorts ......................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 082259 Cerdanyola del Vallès.

Municipi: 082660000 Cerdanyola del Vallès.
08028904 CEIP Carles Buïgas ................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08039896 CEIP Escola Bellaterra .............................................................................. 3 4 0 0 1 0 1 0
08028783 CEIP Serraparera ....................................................................................... 0 2 0 0 0 0 0 0
08053650 CEIP Turó de Guiera ................................................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0
08038351 CEIP Xarau ................................................................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 081250000 Montcada i Reixac.
08021636 CEIP El Viver (1) (A) ................................................................................... 0 0 0 0 0 1 0 0
08021685 CEIP Font Freda ........................................................................................ 0 0 0 0 0 1 0 0
08021764 CEIP Mitja Costa ....................................................................................... 0 0 0 1 0 0 0 0

Municipi: 081800000 Ripollet.
08033948 CEIP Enric Tatché i Pol ............................................................................. 1 0 0 0 0 0 0 0
08023554 CEIP Josep Maria Ginesta ........................................................................ 1 1 0 0 0 0 0 0
08023542 CEIP Tiana de la Riba ............................................................................... 0 0 0 1 0 0 0 0

Zona educativa: 086370 Sabadell.

Municipi: 081870000 Sabadell.
08024807 CEIP Agnès Armengol (1) ......................................................................... 0 1 0 0 1 1 0 0
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08024066 CEIP Alcalde Marcet (1) (A2) .................................................................... 0 0 0 0 1 1 0 0
08040400 CEIP Amadeu Vives ................................................................................... 1 0 0 0 1 0 1 0
08044314 CEIP Andreu Castells (A1) ........................................................................ 0 1 0 0 0 0 0 0
08055105 CEIP Arraona ............................................................................................. 1 1 0 0 0 0 0 0
08023921 CEIP Espronceda (1) ................................................................................. 0 0 0 0 0 1 0 0
08024789 CEE Francesc Bellapart (1) ....................................................................... 0 0 0 0 0 0 1 1
08023979 CEIP Joan Montllor (1) .............................................................................. 0 0 0 0 1 1 0 0
08041611 CEIP Joanot Alisanda ................................................................................ 0 1 0 0 0 0 0 1
08035969 CEIP Joaquim Blume ................................................................................ 0 1 0 0 0 0 0 0
08023980 CEIP Juan Ramón Jiménez (1) ................................................................. 0 0 0 0 0 1 0 0
08024042 CEIP La Romànica (A) ............................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08024017 CEIP Miquel Carreras ................................................................................ 1 1 0 0 0 1 0 0
08043383 CEIP Nostra Llar ........................................................................................ 1 0 0 0 0 0 0 0
08024820 CEIP Pau Casals (A) .................................................................................. 0 0 1 0 0 0 0 0
08024030 CEIP Samuntada ....................................................................................... 0 0 0 1 0 0 0 0
08035696 CEIP Sant Julià (A) .................................................................................... 2 0 0 0 0 0 0 0
08053492 CEIP Teresa Claramunt (A) ........................................................................ 1 0 0 0 0 0 0 0
08024844 CEIP Torreguitart (A) .................................................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 082380000 Sant Quirze del Vallès.
08054836 CEIP Onze de Setembre ........................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08033407 CEIP Purificació Salas i Xandri ................................................................. 0 1 0 0 0 0 1 0

Zona educativa: 086630 Sant Cugat del Vallès.

Municipi: 080540000 Castellbisbal.
08015821 CEIP Mare de Déu de Montserrat ............................................................ 1 1 0 0 1 0 0 0

Municipi: 081840000 Rubí.
08023852 CEIP Joan Maragall ................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0
08038171 CEIP Montessori (A) .................................................................................. 1 0 0 0 0 0 0 0
08034060 CEIP Mossèn Cinto Verdaguer ................................................................. 1 1 0 0 0 0 0 0
08032351 CEIP Pau Casals ....................................................................................... 0 2 0 0 0 0 0 0
08034382 CEIP Ramon Llull ....................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 082050000 Sant Cugat del Vallès.
08038260 CEIP Joan Maragall ................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08025824 CEIP La Floresta ........................................................................................ 0 1 0 0 0 0 1 0
08026026 CEIP Pins del Vallès .................................................................................. 1 1 0 0 0 0 1 0
08059871 CEIP Sant Cugat del Vallès ...................................................................... 4 2 0 0 1 0 0 0

Zona educativa: 087555 Santa Perpetua de Mogoda.

Municipi: 082600000 Santa Perpètua de Mogoda.
08028497 CEIP Santa Perpètua ................................................................................ 0 0 0 0 0 1 0 0

Zona educativa: 088109 Terrassa.

Municipi: 081200000 Matadepera.
08020863 CEIP Ginesta (A1) ...................................................................................... 0 2 0 0 0 1 0 0

Municipi: 082790000 Terrassa.
08051306 CEIP Abat Marcet (A) ................................................................................ 1 0 0 0 0 0 0 0
08030224 CEIP Antoni Ubach i Soler ........................................................................ 0 1 0 0 0 1 0 0
08043437 CEIP Font de l’Alba (1) ............................................................................. 1 0 0 0 0 1 0 0
08029350 CEIP França ............................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08041246 CEIP Francesc Aldea i Pérez .................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
08029362 CEIP Germans Amat ................................................................................. 1 0 0 0 0 0 0 0
08029507 CEIP Isaac Peral (A2) ................................................................................ 1 0 0 0 0 0 0 0
08034485 CEIP Joan Marquès i Casals .................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0
08030315 CEIP Joan XXIII .......................................................................................... 2 0 0 0 0 0 0 0
08030200 CEIP Marià Galí Guix ................................................................................. 3 1 0 0 0 0 0 0
08030194 CEIP Pere Viver i Aymerich ....................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0
08030285 CEIP President Salvans ............................................................................. 2 1 0 0 0 0 0 0
08029386 CEIP Ramón y Cajal (A1) .......................................................................... 0 1 0 1 0 0 0 0
08030297 CEIP Salvador Vinyals i Galí (1) ................................................................ 0 0 0 0 1 0 0 0
08051318 CEIP Sant Llorenç del Munt ..................................................................... 2 0 0 0 0 0 0 0

Municipi: 082910000 Vacarisses.
08030686 CEIP Pau Casals (A2) ................................................................................ 2 1 0 1 0 0 0 0

Municipi: 083000000 Viladecavalls.
08041726 CEIP Roc Blanc (A2) ................................................................................. 1 1 0 0 0 0 0 0
08031061 CEIP Rosella (A) ......................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA
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Zona educativa: 170495 Amer.

Municipi: 171610000 Sant Feliu de Pallerols.
17003343 CEIP Rocalba ............................................................................................. 0 0 0 0 1 1 0 0
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Zona educativa: 170586 Arbúcies.

Municipi: 170090000 Arbúcies.
17000160 CEIP Doctor Carulla .................................................................................. 0 2 0 1 0 0 1 0

Municipi: 171640000 Sant Hilari Sacalm.
17003434 CEIP Guilleries (A) ...................................................................................... 0 0 0 0 0 0 1 0

Zona educativa: 170861 Banyoles.

Municipi: 170150000 Banyoles.
17000342 CEIP Baldiri Reixac .................................................................................... 2 1 0 0 0 0 0 0
17006952 CEIP La Draga (A2) ................................................................................... 0 0 0 0 0 0 1 0

Municipi: 170710000 Fontcoberta.
17004827 CEIP Alzina Reclamadora (A2) .................................................................. 1 0 0 0 0 0 0 0

Municipi: 171370000 Porqueres.
17002791 CEIP L’Entorn ............................................................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 171141 Besalú.

Municipi: 172000000 Tortellà.
17003902 CEIP Joan Roura i Parella - ZER El Llierca ............................................. 1 0 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 171219 la Bisbal d’Empordà.

Municipi: 170220000 la Bisbal d’Empordà.
17005248 CEIP Mas Clarà ......................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 171244 Blanes.

Municipi: 170230000 Blanes.
17000548 CEIP Mossèn Joan Batlle ......................................................................... 0 1 0 0 1 0 0 0
17004566 CEIP Napoleó Soliva (1) ............................................................................ 3 1 0 0 2 0 0 0
17004712 CEE Ventijol (1) .......................................................................................... 0 0 0 0 0 0 3 0

Municipi: 170950000 Lloret de Mar.
17002107 CEIP Pere Torrent ...................................................................................... 1 2 0 1 2 0 0 0
17004955 CEIP Pompeu Fabra .................................................................................. 0 1 0 0 3 0 0 0

Municipi: 171030000 Maçanet de la Selva.
17002181 CEIP Sant Jordi (A) ................................................................................... 1 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 172020000 Tossa de Mar.
17003926 CEIP Ignasi Melé i Farré ........................................................................... 0 0 0 0 2 0 0 0

Zona educativa: 171530 Cadaqués.

Municipi: 170320000 Cadaqués.
17000627 CEIP Caritat Serinyana .............................................................................. 0 0 0 0 1 0 0 0

Municipi: 170920000 Llançà.
17002077 CEIP Pompeu Fabra .................................................................................. 5 0 0 0 1 1 0 0

Municipi: 171400000 el Port de la Selva.
17002879 CEIP Les Clisques ..................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 171380000 Portbou.
17002831 CEIP Sant Jaume (A2) ............................................................................... 0 0 0 0 1 0 0 0

Zona educativa: 171906 Cassà de la Selva.

Municipi: 170440000 Cassà de la Selva.
17000846 CEIP Puig d’Arques ................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 172224 Celrà.

Municipi: 170250000 Bordils.
17000561 CEIP de Bordils ......................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 170490000 Celrà.
17000913 CEIP L’Aulet ............................................................................................... 0 0 0 1 0 0 1 0

Municipi: 170670000 Flaçà.
17001292 CEIP Les Moreres ...................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 172625 l’Escala.

Municipi: 170040000 Albons.
17000056 CEIP la Branca - ZER Montgrí ................................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 170620000 l’Escala.
17001048 CEIP Empúries (A) ..................................................................................... 0 0 0 0 1 0 0 0

Municipi: 171870000 Saus.
17007427 ZER Tramuntana (1) ................................................................................... 0 0 0 0 1 0 0 0

Zona educativa: 172856 Figueres.

Municipi: 170120000 Avinyonet de Puigventós.
17000251 CEIP Gonçal Comellas - ZER La Garriga ................................................ 1 0 0 0 0 0 0 0
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Municipi: 170050000 el Far d’Empordà.
17000068 CEIP del Far d’Empordà - ZER Canigó ................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 170660000 Figueres.
17004463 CEIP Anicet de Pagès i de Puig (1) ......................................................... 0 0 0 0 1 1 0 1
17008006 CEIP de Figueres ....................................................................................... 1 1 0 0 0 0 0 0
17001280 CEIP Joaquim Cusí i Fortunet (A) ............................................................. 0 0 0 0 1 0 0 0
17004891 CEIP Josep Pallach ................................................................................... 0 0 0 0 1 0 0 0
17001115 CEIP Josep Pous i Pagès (1) ................................................................... 0 0 0 0 1 0 0 0
17001103 CEIP Salvador Dalí (A) ............................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
17001279 CEIP Sant Pau ........................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 170880000 Lladó.
17002028 CEIP Montserrat Vayreda i Trullol - ZER Canigonenca ........................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 170930000 Llers.
17002089 CEIP de Llers (A2) ..................................................................................... 1 0 0 0 1 1 0 0

Municipi: 171320000 Peralada.
17002740 CEIP de Peralada ...................................................................................... 0 0 0 0 0 1 0 0

Municipi: 172210000 Vilafant.
17006836 CEIP Les Mèlies (A2) ................................................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0
17004748 CEE Mare de Déu del Mont (1) ................................................................ 0 0 0 0 0 0 6 0
17004190 CEIP Sol i Vent .......................................................................................... 0 0 0 1 0 0 0 0

Zona educativa: 173241 Girona.

Municipi: 170020000 Aiguaviva.
17000032 CEIP Vilademany (A2) ................................................................................ 0 0 0 0 1 1 0 0

Municipi: 170730000 Fornells de la Selva.
17001346 CEIP Forn d’Anells (A2) ............................................................................. 0 1 0 0 1 1 0 0

Municipi: 170790000 Girona.
17001449 CEIP Annexa - Joan Puigbert ................................................................... 1 1 0 0 1 1 1 0
17001693 CEE Font de l’Abella (1) ............................................................................ 0 0 0 0 0 0 4 2
17001930 CEIP Josep Dalmau i Carles .................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
17001838 CEIP Mare de Déu del Mont .................................................................... 0 0 0 0 1 0 0 0
17004529 CEIP Migdia ............................................................................................... 1 3 0 0 0 0 0 0
17004335 CEIP Santa Eugènia .................................................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0
17003422 CEIP Taialà ................................................................................................. 3 2 0 0 0 1 0 0
17001462 CEIP Verd (A) ............................................................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 172150000 Vilablareix.
17004116 CEIP Madrenc (A) ...................................................................................... 0 0 0 0 1 1 0 0

Zona educativa: 173538 Hostalric.

Municipi: 170830000 Hostalric.
17001981 CEIP Mare de Déu dels Socors ............................................................... 2 0 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 173617 la Jonquera.

Municipi: 170010000 Agullana.
17007518 ZER Les Salines (1) ................................................................................... 0 0 0 0 0 1 1 0
17000019 CEIP Lluís Marià Vidal - ZER Les Salines ................................................ 1 0 0 0 0 0 0 0

Municipi: 170420000 Capmany.
17000822 CEIP Els Dòlmens - ZER Requesens ....................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0
17007488 ZER Requesens (1) .................................................................................... 0 0 1 0 0 1 0 0

Municipi: 170860000 la Jonquera.
17002004 CEIP Josep Peñuelas del Rio ................................................................... 1 0 0 0 0 1 0 0

Zona educativa: 174920 Olot.

Municipi: 171840000 Santa Pau.
17007506 ZER Els Volcans (1) ................................................................................... 0 0 0 0 1 0 0 0

Zona educativa: 175080 Palafrugell.

Municipi: 170130000 Begur.
17000263 CEIP Doctor Arruga ................................................................................... 0 0 0 0 1 0 0 0

Municipi: 171170000 Palafrugell.
17002491 CEIP Josep Barceló i Matas ..................................................................... 0 0 0 0 1 0 0 0

Municipi: 171240000 Pals.
17002651 CEIP Quermany (A2) .................................................................................. 0 0 0 0 1 0 0 0

Zona educativa: 175092 Palamós.

Municipi: 170340000 Calonge.
17000718 CEIP Mare de Déu de la Mercè ............................................................... 0 0 0 1 0 0 0 0
17000688 CEIP Pere Rosselló ................................................................................... 0 0 0 0 1 0 0 0



Full de disposicions i actes administratius

206

Codi Centre 31 38 33 32 34 35 36 37
Municipi: 171180000 Palamós.
17004736 CEE Els Àngels (1) ..................................................................................... 0 0 0 0 0 0 3 1
17002569 CEIP Ruiz Giménez ................................................................................... 0 1 0 0 2 0 0 0
17002612 CEIP Vilarromà ........................................................................................... 2 0 0 1 1 0 0 0

Zona educativa: 175882 Puigcerdà.

Municipi: 171410000 Puigcerdà.
17002880 CEIP Alfons I (A) ........................................................................................ 2 2 0 0 0 1 0 0

Zona educativa: 176151 Ripoll.

Municipi: 171470000 Ripoll.
17002995 CEIP Joan Maragall ................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 176308 Roses.

Municipi: 170110000 l’Armentera.
17000241 CEIP Fluvianets - ZER Empordà .............................................................. 1 0 0 0 0 0 0 0

Municipi: 170740000 Fortià.
17007695 ZER Empordà (1) ....................................................................................... 0 0 0 0 0 1 0 0

Municipi: 171520000 Roses.
17006800 CEIP Els Grecs (A) ..................................................................................... 2 0 0 0 2 0 0 0
17004451 CEIP Jaume Vicens i Vives ....................................................................... 4 0 0 0 2 0 0 0
17003136 CEIP Narcís Monturiol (A) ......................................................................... 2 0 0 0 1 1 0 0

Municipi: 171780000 Sant Pere Pescador.
17003628 CEIP Llagut ................................................................................................ 0 0 0 0 0 1 0 0

Municipi: 172230000 Vilajuïga.
17004207 CEIP Santiago Ratés (A2) ......................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 176450 Salt.

Municipi: 170200000 Bescanó.
17000408 CEIP Doctor Sobrequés ............................................................................ 1 0 0 0 0 0 0 0

Municipi: 171550000 Salt.
17007919 CEIP de Salt .............................................................................................. 3 0 0 0 0 0 0 0
17003215 CEIP La Farga (1) ...................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
17003151 CEIP Silvestre Santaló (A) ......................................................................... 0 1 0 0 0 1 0 0

Municipi: 171630000 Sant Gregori.
17003392 CEIP Agustí Gifre ....................................................................................... 0 1 0 0 0 0 1 0
Zona educativa: 176692 Sant Feliu de Guíxols.

Municipi: 170480000 Castell-Platja d’Aro.
17000895 CEIP Els Estanys (A2) ............................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
17000883 CEIP Vall d’Aro .......................................................................................... 0 0 0 0 0 0 1 0

Municipi: 171600000 Sant Feliu de Guíxols.
17003264 CEIP Gaziel ................................................................................................ 0 0 0 0 2 0 0 0
17004682 CEIP L’Estació (A) ...................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
17003321 CEIP Mossèn Baldiri Reixac ..................................................................... 0 0 0 0 2 0 0 0

Municipi: 171810000 Santa Cristina d’Aro.
17003689 CEIP Pedralta (A) ....................................................................................... 2 0 0 1 1 0 0 0

Zona educativa: 177349 Santa Coloma de Farners.

Municipi: 170330000 Caldes de Malavella.
17000676 CEIP Sant Esteve ...................................................................................... 0 2 0 0 0 0 0 0

Municipi: 171800000 Santa Coloma de Farners.
17003641 CEIP Sant Salvador d’Horta ..................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0

Municipi: 172130000 Vidreres.
17004906 CEIP Salvador Espriu ................................................................................ 0 0 0 0 1 0 0 0
17004074 CEIP Sant Iscle .......................................................................................... 2 2 0 0 0 0 0 0

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA
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Zona educativa: 250041 Agramunt.

Municipi: 251380000 Montgai.
25003241 CEIP Colomina - ZER El Romaní (A) ........................................................ 1 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 250351 Alguaire.

Municipi: 252280000 Torrefarrera.
25004711 CEIP la Creu - ZER Argelaga ................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 250557 Arbeca.

Municipi: 251800000 Puiggròs.
25005910 CEIP Abat Ruera - ZER Pedrera (A2) ...................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0
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Zona educativa: 250715 Artesa de Lleida.

Municipi: 250330000 Artesa de Lleida.
25000626 CEIP Els Til.lers - ZER Femosa-Set ......................................................... 0 0 0 1 0 0 0 0

Municipi: 250360000 Aspa.
25000687 CEIP d’Aspa - ZER Femosa-Set .............................................................. 1 0 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 250727 Artesa de Segre.

Municipi: 250340000 Artesa de Segre.
25000638 CEIP Els Planells (A2) ................................................................................ 1 0 0 0 0 0 0 0

Municipi: 250790000 Cubells.
25001436 CEIP Sol Naixent - ZER El Romaní (A2) .................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 250831 Balaguer.

Municipi: 250400000 Balaguer.
25000781 CEIP Àngel Guimerà (1) ............................................................................ 1 0 0 0 1 0 0 0
25000778 CEIP Gaspar de Portolà ............................................................................ 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 251082 Bellver de Cerdanya.

Municipi: 250510000 Bellver de Cerdanya.
25001059 CEIP Mare de Déu de Talló ...................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 251390000 Montellà i Martinet.
25007797 ZER Baridà-Batllia (1) ................................................................................ 0 0 0 0 0 1 1 0
25003275 CEIP Ridolaina - ZER Baridà - Batllia ...................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 252270 Cervera.

Municipi: 250720000 Cervera.
25001321 CEIP Mossèn Josep Arquès ..................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 252463 Corbins.

Municipi: 250780000 Corbins.
25006501 CEIP Alba ................................................................................................... 1 1 0 0 0 0 1 0
25001424 CEIP Sol Ixent - ZER Argelaga (A) ........................................................... 1 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 252750 Esterri d’Àneu.

Municipi: 250170000 Alins.
25000316 CEIP d’Alins - ZER Alt Pallars Sobirà ...................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 250860000 Esterri d’Àneu.
25001539 CEIP La Closa - ZER Alt Pallars Sobirà .................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 259010000 Vall de Cardós.
25003895 CEIP Els Minairons - ZER Alt Pallars Sobirà (A2) ................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 253479 Guissona.

Municipi: 251100000 Guissona.
25001761 CEIP Ramon Faus i Esteve ....................................................................... 2 0 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 253650 Juncosa.

Municipi: 252060000 el Soleràs.
25004231 CEIP del Soleràs - ZER Garrigues Altes .................................................. 1 0 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 253807 Lleida.

Municipi: 250530000 Benavent de Segrià.
25001096 CEIP Sant Joan - ZER Alt Segrià (A2) ..................................................... 1 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 251200000 Lleida.
25001990 CEIP Antoni Bergós - ZER L’Horta de Lleida (A) .................................... 1 0 0 0 0 0 0 0
25002076 CEIP Cervantes (1) .................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
25002672 CEIP de Pràctiques I ................................................................................. 1 2 0 0 0 0 1 0
25002854 CEIP El Segrià - ZER L’Horta de Lleida .................................................. 1 0 0 0 0 0 0 0
25001953 CEIP Enric Farreny (A) ............................................................................... 0 1 0 0 0 0 1 0
25006264 CEIP Escola Espiga ................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0
25005880 CEIP Frederic Godas (A2) ......................................................................... 0 2 0 0 0 0 0 0
25005673 CEIP Joan Maragall ................................................................................... 1 1 0 0 0 0 1 0
25006409 CEIP Joc de la Bola (A) ............................................................................ 3 4 0 0 0 0 0 0
25002091 CEIP Magí Morera i Galícia (1) ................................................................. 0 2 0 0 0 0 1 0
25005491 CEIP Magraners ......................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
25008212 CEIP Pràctiques II (A) ................................................................................ 1 2 0 1 1 0 1 0
25002121 CEIP Príncep de Viana .............................................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0
25002088 CEIP Riu Segre .......................................................................................... 1 2 0 0 0 0 0 0
25006276 CEIP Sant Jordi (A) ................................................................................... 0 1 0 0 0 1 0 0
25002659 CEIP Sant Josep de Calassanç ............................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 254368 Mollerussa.

Municipi: 250680000 Castellnou de Seana.
25001266 CEIP L’Estel - ZER Vent Serè ................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
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Municipi: 251370000 Mollerussa.
25005171 CEIP Mestre Ignasi Peraire ....................................................................... 0 0 0 0 0 0 1 0

Municipi: 252050000 Sidamon.
25004221 CEIP El Timó - ZER Plaurcén (A2) ........................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 254770 Navès.

Municipi: 251460000 Navès.
25003330 CEIP Aiguadora - ZER El Solsonès .......................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 254988 Organyà.

Municipi: 251550000 Organyà.
25007827 ZER Narieda (1) ......................................................................................... 0 0 0 0 0 1 0 0

Zona educativa: 255580 la Pobla de Segur.

Municipi: 251710000 la Pobla de Segur.
25003688 CEIP Els Raiers .......................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 255634 el Pont de Suert.

Municipi: 251730000 el Pont de Suert.
25003755 CEIP Ribagorçana ..................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 252450000 Vilaller.
25007891 ZER Alta Ribagorça (1) .............................................................................. 0 0 0 0 1 0 0 0

Zona educativa: 257734 Serós.

Municipi: 250380000 Aitona.
25000730 CEIP Francesc Feliu - ZER Baix Segrià ................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 251020000 la Granja d’Escarp.
25001722 CEIP Sant Jaume - ZER Baix Segrià ....................................................... 0 0 1 0 0 0 0 0

Zona educativa: 257760 la Seu d’Urgell.

Municipi: 251850000 Ribera d’Urgellet.
25003950 CEIP Arnau Mir - ZER Urgellet ................................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 252030000 la Seu d’Urgell.
25001242 CEIP Castell-Ciutat - ZER Urgellet ........................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
25004140 CEIP Mossèn Albert Vives ........................................................................ 0 0 0 0 0 1 0 0
25005533 CEIP Pau Claris ......................................................................................... 0 2 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 257898 Sort.

Municipi: 252090000 Sort.
25005144 CEIP Àngel Serafí i Casanovas ................................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 258039 Tàrrega.

Municipi: 252170000 Tàrrega.
25004462 CEIP Jacint Verdaguer (A) ......................................................................... 1 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 258453 Tremp.

Municipi: 251150000 Isona i Conca Dellà.
25001886 CEIP Aeso - ZER Pallars Jussà ................................................................ 0 1 0 0 0 0 0 0
25007839 ZER Pallars Jussà (1) ................................................................................ 0 0 0 0 1 0 1 0

Zona educativa: 258842 Val d’Aran.

Municipi: 250590000 Bossòst.
25001199 CEIP Sant Ròc (A) ..................................................................................... 1 0 0 0 0 0 1 0

Municipi: 251210000 Les.
25002957 CEIP Estudi Alejandro Casona (A2) .......................................................... 1 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 250250000 Naut Aran.
25000560 CEIP de Salardú - ZER Val d’Aran ........................................................... 1 1 0 0 0 0 0 0
25000559 CEIP Sant Martí - ZER Val d’Aran ............................................................ 1 0 0 0 0 0 0 0
25007931 ZER Val d’Aran (1) ..................................................................................... 0 0 0 0 1 1 1 0

Municipi: 252430000 Vielha e Mijaran.
25004929 CEIP Garona .............................................................................................. 3 1 2 1 2 1 0 0

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA
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Zona educativa: 430481 Altafulla.

Municipi: 430120000 Altafulla.
43000251 CEIP La Portalada ..................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
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Municipi: 430430000 el Catllar.
43005352 CEIP L’Agulla ............................................................................................. 0 1 0 0 0 0 1 0

Zona educativa: 430561 l’Arboç.

Municipi: 430160000 l’Arboç.
43000378 CEIP Sant Julià .......................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0

Municipi: 430200000 Banyeres del Penedès.
43005133 CEIP Mare de Déu del Priorat - ZER La Talaia ....................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 430240000 Bellvei.
43000548 CEIP La Muntanyeta .................................................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 431199 la Bisbal de Falset.

Municipi: 430270000 la Bisbal de Falset.
43009060 ZER Montsant-Ribera (1) ........................................................................... 0 0 0 0 0 1 0 0

Zona educativa: 431311 les Borges del Camp.

Municipi: 430090000 Alforja.
43000214 CEIP Josep Fusté - ZER Baix Camp Nord .............................................. 0 0 0 0 0 0 1 0

Municipi: 430310000 les Borges del Camp.
43000627 CEIP Rocabruna ........................................................................................ 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 431552 Calafell.

Municipi: 430370000 Calafell.
43000706 CEIP Santa Creu de Calafell (A) ............................................................... 1 0 0 0 0 1 0 0

Municipi: 430510000 Cunit.
43000998 CEIP Pompeu Fabra (A) ............................................................................ 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 431679 Cambrils.

Municipi: 430380000 Cambrils.
43008547 CEIP Cambrils ............................................................................................ 3 0 0 0 0 0 0 0
43000731 CEIP Joan Ardèvol (A) ............................................................................... 1 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 431837 Capçanes.

Municipi: 430760000 Marçà.
43001383 CEIP Anicet Villar - ZER Baix Priorat (A) ................................................. 1 0 0 0 0 0 0 0

Municipi: 430820000 el Masroig.
43009047 ZER Baix Priorat (1) ................................................................................... 0 0 0 0 0 0 1 0

Zona educativa: 432507 Cornudella de Montsant.

Municipi: 430490000 Cornudella de Montsant.
43009001 ZER Montsant-Serra de Prades (1) .......................................................... 0 0 0 0 0 1 1 0

Municipi: 431160000 Prades.
43005510 CEIP Serra de Prades - ZER Montsant-Serra de Prades ...................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 432775 Falset.

Municipi: 430550000 Falset.
43001051 CEIP Antoni Vilanova (A) ........................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 433391 Gratallops.

Municipi: 430580000 la Figuera.
43009023 ZER L’Aglà (1) ............................................................................................ 0 0 0 0 0 1 0 0

Zona educativa: 433913 Llorenç del Penedès.

Municipi: 430740000 Llorenç del Penedès.
43001361 CEIP Les Cometes (A) ............................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 431370000 Sant Jaume dels Domenys.
43005583 CEIP Els Quatre Vents - ZER La Talaia ................................................... 0 0 0 0 1 0 0 0

Municipi: 431400000 Santa Oliva.
43005595 CEIP La Parellada (1) (A) ........................................................................... 0 0 0 0 0 0 1 0

Zona educativa: 434450 Mont-roig del Camp.

Municipi: 430920000 Mont-roig del Camp.
43001668 CEIP Mare de Déu de la Roca ................................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 431180000 Pratdip.
43005522 CEIP Santa Marina - ZER Vandellòs-Pratdip (A) ..................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 431620000 Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
43009333 ZER Vandellòs - Pratdip (1) ...................................................................... 0 0 0 0 0 0 1 0
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Zona educativa: 434693 el Morell.

Municipi: 431000000 els Pallaresos.
43001826 CEIP Sant Sebastià (A) ............................................................................. 2 0 0 0 0 0 0 0

Municipi: 431090000 la Pobla de Mafumet.
43005480 CEIP Mare de Déu del Lledó .................................................................... 0 0 0 0 0 0 1 0

Zona educativa: 435454 el Pla de Santa Maria.

Municipi: 431080000 el Pla de Santa Maria.
43001966 CEIP Sant Ramon ...................................................................................... 1 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 436057 Reus.

Municipi: 431230000 Reus.
43006216 CEIP Cèlia Artiga ....................................................................................... 1 0 0 0 0 0 1 0
43002260 CEIP Ciutat de Reus ................................................................................. 1 0 0 0 0 0 0 0
43002272 CEIP General Prim ..................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
43005901 CEIP Joan Rebull ....................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0
43002259 CEIP Marià Fortuny ................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
43002247 CEIP Misericòrdia (1) ................................................................................. 0 2 0 0 0 0 0 0
43006541 CEIP Teresa Miquel i Pàmies .................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 437669 la Selva del Camp.

Municipi: 430110000 Almoster.
43005327 CEIP Ramon Sugrañes - ZER Baix Camp Nord (A) ................................ 1 0 0 0 0 0 0 0

Municipi: 430420000 Castellvell del Camp.
43005340 CEIP Santa Anna - ZER Baix Camp Nord ............................................... 1 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 431450000 la Selva del Camp.
43003100 CEIP Gil Cristià i Arbós ............................................................................. 0 1 0 0 0 0 1 0

Zona educativa: 438029 Tarragona.

Municipi: 431480000 Tarragona.
43003136 CEIP Bonavista (1) ..................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
43005911 CEIP Campclar (1) ..................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
43005959 CEIP Cèsar August .................................................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
43003690 CEIP de Pràctiques ................................................................................... 2 3 0 1 1 1 0 0
43005170 CEIP La Floresta ........................................................................................ 1 3 0 0 0 0 0 0
43003768 CEIP Mare de Déu dels Àngels ................................................................ 1 3 0 0 0 0 0 0
43009369 CEIP Saavedra (A) ..................................................................................... 1 2 0 0 0 0 0 0
43003321 CEIP Sant Pere i Sant Pau ....................................................................... 1 0 0 0 1 0 0 0
43003227 CEIP Sant Salvador ................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0
43003306 CEIP Serrallo .............................................................................................. 1 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 438285 Torredembarra.

Municipi: 430500000 Creixell.
43005364 CEIP Les Eres (1) ...................................................................................... 1 0 0 0 0 0 1 0

Municipi: 431110000 la Pobla de Montornès.
43005145 CEIP Els Ametllers-ZER Baix Gaià ........................................................... 1 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 438704 Valls.

Municipi: 431610000 Valls.
43006575 CEIP Eladi Homs (A) .................................................................................. 1 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 438765 el Vendrell.

Municipi: 430020000 Albinyana.
43005297 CEIP Joan Perucho - ZER Els Ceps ........................................................ 0 0 0 1 0 0 0 0

Municipi: 431630000 el Vendrell.
43006587 CEIP Àngels Garriga .................................................................................. 1 0 0 0 0 0 0 0
43004815 CEIP Pau Casals (A) .................................................................................. 0 2 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 438856 Vila-rodona.

Municipi: 431700000 Vila-rodona.
43004921 CEIP Bernardí Tolrà - ZER El Montmell (A) .............................................. 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 438881 Vila-Seca i Salou.

Municipi: 431710000 Vila-seca.
43005947 CEIP Cal·lípolis ........................................................................................... 2 0 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 438893 Vilabella.

Municipi: 430980000 Nulles.
43001796 CEIP Sant Sebastià - ZER Atzavara ........................................................ 0 1 0 0 0 0 0 0
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Municipi: 431190000 Puigpelat.
43002171 CEIP Joan Plana - ZER Atzavara ............................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LES TERRES DE L’EBRE
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Zona educativa: 430213 Alcanar.

Municipi: 430040000 Alcanar.
43000081 CEIP Joan Baptista Serra (A) ................................................................... 0 0 0 0 0 0 1 0
43009308 ZER Mediterrània (1) .................................................................................. 0 0 0 0 0 0 1 0

Zona educativa: 430262 l’Aldea.

Municipi: 439030000 Camarles.
43003975 CEIP Sant Àngel ........................................................................................ 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 430523 Amposta.

Municipi: 430140000 Amposta.
43005224 CEIP Mestre Agustí Barberà ..................................................................... 2 2 0 0 1 0 0 0
43000275 CEIP Miquel Granell (A) ............................................................................. 0 0 0 0 0 1 0 0

Zona educativa: 430730 Ascó.

Municipi: 431770000 Vinebre.
43005108 CEIP Les Eres - ZER Ribera d’Ebre Nord ............................................... 1 0 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 430951 Batea.

Municipi: 431750000 Vilalba dels Arcs.
43009370 ZER Terra Alta Nord (1) ............................................................................. 0 0 0 1 0 1 1 0

Zona educativa: 432593 Deltebre.

Municipi: 439010000 Deltebre.
43004074 CEIP L’Assumpció ..................................................................................... 2 0 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 433123 Gandesa.

Municipi: 430480000 Corbera d’Ebre.
43000950 CEIP Doctor Ferran - ZER Terra Alta - Centre ........................................ 0 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 431060000 el Pinell de Brai.
43009461 ZER Terra Alta-Centre (1) .......................................................................... 0 0 0 0 0 0 1 0

Zona educativa: 434670 Móra d’Ebre.

Municipi: 430260000 Benissanet.
43009606 ZER Benissanet-Miravet (1) ...................................................................... 0 0 0 0 0 1 1 0

Municipi: 430930000 Móra d’Ebre.
43001681 CEIP Lluís Viñas i Viñoles ......................................................................... 0 2 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 434681 Móra la Nova.

Municipi: 431210000 Rasquera.
43005534 CEIP de Rasquera - ZER La Font de l’Aiguadí ....................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
43009394 ZER La Font de l’Aiguadí (1) .................................................................... 0 0 0 0 0 1 1 0

Municipi: 431500000 Tivissa.
43003835 CEIP Josep Riba - ZER Baix Priorat ........................................................ 1 0 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 436290 Roquetes.

Municipi: 431330000 Roquetes.
43002831 CEIP Mestre Marcel·lí Domingo (A) .......................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 436574 Sant Carles de la Ràpita.

Municipi: 431360000 Sant Carles de la Ràpita.
43002892 CEIP Carles III ............................................................................................ 1 0 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 437311 Santa Bàrbara.

Municipi: 430770000 Mas de Barberans.
43001395 CEIP Teresa Subirats i Mestre - ZER Montsià (A) ................................... 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona educativa: 438145 Tivenys.

Municipi: 430250000 Benifallet.
43009321 ZER Riu i Serra (1) .................................................................................... 0 0 0 0 0 1 1 0

Zona educativa: 438420 Tortosa.

Municipi: 431550000 Tortosa.
43003914 CEIP Daniel Mangrané i Escardó ............................................................. 0 1 0 0 0 0 0 0
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43006046 CEIP Divina Pastora - ZER Mestral .......................................................... 0 1 0 0 0 0 0 0
43004244 CEIP El Temple .......................................................................................... 0 2 0 0 0 0 0 0
43004256 CEIP Ferreries ............................................................................................ 1 0 0 0 0 0 0 0
43003987 CEIP Port rodó - ZER Mestral .................................................................. 1 0 0 0 0 0 0 0
43004268 CEIP Remolins (1) ...................................................................................... 0 0 0 0 0 0 1 0

Zona educativa: 438492 Ulldecona.

Municipi: 430440000 la Sénia.
43000871 CEIP Jaume I (A) ....................................................................................... 1 1 0 0 0 0 0 0

Municipi: 431560000 Ulldecona.
43004463 CEIP Ramón y Cajal .................................................................................. 0 3 0 0 0 0 0 0

ANNEX 2

Vacants del primer cicle de l’educació se-
cundària obligatòria

(1) Centres que s’adjudicaran només si es
sol·liciten expressament.
(A) Centre sense barreres arquitectòniques
(amb rampes i ascensor o planta baixa).
(A1) Centre que només disposa d’ascensor.
(A2) Centre que només disposa de rampes.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE BARCELONA I (CIUTAT)

Zona educativa: 080901 Barcelona Ciutat.

Municipi: 080190000 Barcelona.

Centres, especialitats i nombre de vacants:
08046578 IES Costa i Llobera
22 Ciències de la naturalesa ....... 1
68 Llengua catalana i literatura ... 1
08047698 SES Cristòfol Colom (1)
21 Ciències socials ....................... 1
08052761 SES Josep Comas i Solà
24 Llengua castellana i literatura . 1
08013202 IES Montserrat (A1)
55 Educació visual i plàstica ....... 1

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE BARCELONA II (COMARQUES)

Zona educativa: 080809 Badalona.

Municipi: 080150000 Badalona.

Centres, especialitats i nombre de vacants:
08057746 SES de Badalona
25 Llengua estrangera: anglès .... 1

Zona educativa: 084256 Mataró.

Municipi: 081210000 Mataró.

Centres, especialitats i nombre de vacants:
08052979 IES Josep Puig i Cadafalch
68 Llengua catalana i literatura ... 1

Zona educativa: 089254 Vilassar de Mar.

Municipi: 080090000 Argentona.

Centres, especialitats i nombre de vacants:
08052876 IES d’Argentona (A)
55 Educació visual i plàstica ....... 1

DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL BAIX
LLOBREGAT-ANOIA

Zona educativa: 083549 Igualada.

Municipi: 081020000 Igualada.

Centres, especialitats i nombre de vacants:
08019630 IES Pere Vives i Vich (A2)
24 Llengua castellana i literatura . 1

Zona educativa: 085765 el Prat de Llo-
bregat.

Municipi: 081690000 el Prat de Llobregat.

Centres, especialitats i nombre de vacants:
08054198 IES Estany de la Ricarda
60 Pedagogia terapèutica ............ 1

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Zona educativa: 086370 Sabadell.

Municipi: 081870000 Sabadell.

Centres, especialitats i nombre de vacants:
08024741 IES Escola Industrial (A1)
54 Tecnologia ................................ 1
08053212 IES Jonqueres (1)
27 Educació física ........................ 1
60 Pedagogia terapèutica ............ 1

Zona educativa: 088109 Terrassa.

Municipi: 082790000 Terrassa.

Centres, especialitats i nombre de vacants:
08031770 IES Can Jofresa
60 Pedagogia terapèutica ............ 1

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Zona educativa: 430251 Alcover.

Municipi: 430050000 Alcover.

Centres, especialitats i nombre de vacants:
43009497 SES Fonts del Glorieta (A2)
25 Llengua estrangera: anglès .... 1

Zona educativa: 431552 Calafell.

Municipi: 430510000 Cunit.

Centres, especialitats i nombre de vacants:
43009850 SES de Cunit
23 Matemàtiques .......................... 1

Zona educativa: 436057 Reus.

Municipi: 431230000 Reus.

Centres, especialitats i nombre de vacants:
43006678 IES Gabriel Ferrater i Soler (A)
60 Pedagogia terapèutica ............ 1

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE TERRES DE L’EBRE

Zona educativa: 430213 Alcanar.

Municipi: 430040000 Alcanar.

Centres, especialitats i nombre de vacants:
43007087 IES Sòl de Riu (A)
25 Llengua estrangera:

anglès ....................................... 1

(03.050.023)

RESOLUCIÓ ENS/421/2003, de 21 de fe-
brer, per la qual es fan públiques les vacants
provisionals corresponents al concurs de
trasllat per proveir llocs de treball a la Ins-
pecció d’Ensenyament, als centres públics
d’ensenyaments secundaris i a les escoles
oficials d’idiomes.

De conformitat amb el que disposa la
base 10 de l’annex 1 de la Resolució ENS/
3067/2002, de 16 d’octubre (DOGC núm.
3749, de 28.10.2002), per la qual s’anun-
cia la convocatòria de concurs de trasllat
per proveir llocs de treball vacants a la Ins-
pecció d’Ensenyament, als centres públics
d’ensenyaments secundaris i a les escoles
oficials d’idiomes,

Resolc:

Fer públiques les vacants provisionals que
són objecte del concurs de trasllat per pro-
veir llocs de treball a la Inspecció d’Ense-
nyament, als centres públics d’ensenya-
ments secundaris i a les escoles oficials
d’idiomes, convocat per la Resolució ENS/
3067/2002, de 16 d’octubre.

Les places vacants corresponents als
llocs de treball a centres públics d’ensenya-
ments secundaris i a les escoles oficials
d’idiomes es detallen a l’annex 1 d’aquesta
Resolució i es distribueixen per delegacions
territorials, zones de desplaçament, muni-
cipis, centres i especialitats.

Les places vacants corresponents als
llocs de treball a la Inspecció d’Ensenyament
es detallen a l’annex 2 d’aquesta Resolu-
ció, distribuïdes per delegacions territorials.

Contra la publicació i aprovació d’aques-
tes vacants provisionals, les persones interes-
sades disposen d’un termini de 10 dies hà-
bils, per presentar reclamacions, a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC.
Amb la resolució de publicació de les vacants
definitives es consideraran contestades a tots
els efectes aquestes reclamacions.

Barcelona, 21 de febrer de 2003

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

ANNEX 1

Vacants corresponents als llocs de treball
de centres públics d’ensenyaments secun-
daris i a escoles oficials d’idiomes.
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C=codi de l’especialitat; V=nombre de vacants.
(CAEP) Centre d’atenció educativa preferent.
(1) centre amb rampes i ascensors.
(2) centre només amb rampes.
(3) centre només amb ascensors.

C Nom de l’especialitat V
DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE BARCELONA I (CIUTAT)

Zona de desplaçament: 080197 Barcelona.

Municipi: 080190000 Barcelona.
Centres i especialitats:
08044511 EOI Barcelona-Vall d’Hebron
008 Francès .............................................. 01
08052839 IES Consell de Cent (1)
011 Anglès ................................................ 01
08046578 IES Costa i Llobera
011 Anglès ................................................ 01
061 Economia ........................................... 01
007 Física i química .................................. 01
005 Geografia i història ............................ 01
08047698 SES Cristòfol Colom (CAEP)
011 Anglès ................................................ 01
08038570 EOI de Barcelona (3)
011 Anglès ................................................ 02
08013147 IES Emperador Carles (1)
011 Anglès ................................................ 01
08043462 IES Ernest Lluch (1)
011 Anglès ................................................ 01
08013275 IES Escola del Treball
101 Administració d’empreses ................ 01
102 Anàlisi i química industrial ................ 01
803 Cultura clàssica ................................. 01
105 Formació i orientació laboral ............ 01
206 Instal·lacions electrotècniques .......... 01
211 Mecanització i manteniment

de màquines ...................................... 01
113 Org. i proj. de sistemes energètics . 01
122 Processos i productes

d’arts gràfiques ................................. 01
124 Sistemes electrònics ......................... 01
019 Tecnologia .......................................... 01
08045513 IES Flos i Calcat (1)
220 Procedim. sanitaris

i assistencials .................................... 01
08040849 IES Fort Pius (1)
010 Francès .............................................. 01
08046591 IES Gal·la Placídia (3)
010 Francès .............................................. 01
08044065 IES Galileo Galilei (2)
010 Francès .............................................. 01
08013159 IES Infanta Isabel d’Aragó (3)
010 Francès .............................................. 01
08013111 IES Jaume Balmes (1)
011 Anglès ................................................ 01
017 Educació física .................................. 01
08013123 IES Joan Boscà (1)
011 Anglès ................................................ 01
08057540 IES Joan Brossa
107 Informàtica ......................................... 01
016 Música ................................................ 01
110 Organització i gestió comercial ........ 01
221 Processos comercials ....................... 01
227 Sistemes i aplicacions

informàtiques ..................................... 01
08033882 IES Joan Coromines
009 Dibuix ................................................. 01
08034576 IES Joan Salvat i Papasseit (3)
009 Dibuix ................................................. 01
010 Francès .............................................. 01
08052761 SES Josep Comas i Solà
051 Llengua catalana i literatura ............. 01
08034205 IES La Guineueta
105 Formació i orientació laboral ............ 01
111 Org. i proc. de manteniment

de vehicles ......................................... 01

C Nom de l’especialitat V
219 Proc. diag. clínics i ortoprotètics ..... 02
222 Processos de gestió

administrativa ..................................... 01
019 Tecnologia .......................................... 01
08040138 IES La Sedeta (1)
005 Geografia i història ............................ 01
051 Llengua catalana i literatura ............. 01
08034564 IES Les Corts (3)
051 Llengua catalana i literatura ............. 01
08013329 EA Llotja (3)
011 Anglès ................................................ 01
051 Llengua catalana i literatura ............. 01
08052827 IES LLuís Domènech i Montaner (1)
007 Física i química .................................. 01
08046581 IES Lluís Vives
009 Dibuix ................................................. 01
08013160 IES Maragall (1)
009 Dibuix ................................................. 02
08014401 IES Mare de Déu de la Mercè (1)
209 Manteniment de vehicles .................. 01
229 Tècniques i proc. d’imatge i so ....... 02
08044934 IES Meridiana (3)
106 Hoteleria i turisme ............................. 03
08013196 IES Milà i Fontanals (1)
125 Sistemes electrotècnics

i automàtics ....................................... 01
08035209 IES Pablo R. Picasso (CAEP)
018 Psicologia i pedagogia ...................... 01
08052608 IES Pau Claris (1)
005 Geografia i història ............................ 01
08052712 IES Pere Bosch i Gimpera
008 Biologia i geologia ............................. 01
08034138 IES Poblenou (3)
102 Anàlisi i química industrial ................ 01
011 Anglès ................................................ 01
016 Música ................................................ 01
08013469 IES Rambla Prim (CAEP) (1)
107 Informàtica ......................................... 01
227 Sistemes i aplicacions

informàtiques ..................................... 01
08052797 IES Salvador Espriu (1)
011 Anglès ................................................ 01
007 Física i química .................................. 01
001 Filosofia .............................................. 01
08044053 IES Salvador Seguí (1)
103 Assessoria i proc. d’imatge

personal ............................................. 01
203 Estètica .............................................. 03
105 Formació i orientació laboral ............ 01
218 Perruqueria ........................................ 01
219 Proc. diag. clínics i ortoprotètics ..... 01
118 Processos sanitaris ........................... 01
08047421 IES Secretari Coloma (1)
011 Anglès ................................................ 01
017 Educació física .................................. 01
051 Llengua catalana i literatura ............. 01
006 Matemàtiques .................................... 01
08052700 IES Vall d’Hebron
009 Dibuix ................................................. 01
017 Educació física .................................. 02
218 Perruqueria ........................................ 01
125 Sistemes electrotècnics

i automàtics ....................................... 01
08045483 IES Vila de Gràcia (1)
803 Cultura clàssica ................................. 01
08047431 IES XXV Olimpíada (3)
011 Anglès ................................................ 01
010 Francès .............................................. 01
051 Llengua catalana i literatura ............. 01

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE BARCELONA II (COMARQUES)

Zona de desplaçament: 080157 Badalona.

Municipi: 080150000 Badalona.

C Nom de l’especialitat V
Centres i especialitats:
08042019 IES Badalona VII (1)
101 Administració d’empreses ................ 01
011 Anglès ................................................ 01
008 Biologia i geologia ............................. 01
061 Economia ........................................... 01
017 Educació física .................................. 02
007 Física i química .................................. 01
005 Geografia i història ............................ 02
107 Informàtica ......................................... 01
051 Llengua catalana i literatura ............. 01
006 Matemàtiques .................................... 02
016 Música ................................................ 01
222 Processos de gestió administrativa . 01
08057746 SES de Badalona
008 Biologia i geologia ............................. 01
019 Tecnologia .......................................... 01
08040527 IES La Llauna
011 Anglès ................................................ 01
007 Física i química .................................. 01
019 Tecnologia .......................................... 01
08001421 IES La Pineda (1)
123 Proc. i prod. de fusta i mobles ........ 01
08033869 IES Pau Casals (2)
019 Tecnologia .......................................... 01
08001480 EA Pau Gargallo (1)
011 Anglès ................................................ 01
001 Filosofia .............................................. 01
004 Llengua castellana i literatura ........... 01
08045471 IES Pompeu Fabra (1)
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 081940000 Sant Adrià de Besòs.
Centres i especialitats:
08042101 IES de Sant Adrià de Besòs (1)
227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01

Municipi: 082450000 Santa Coloma de Gra-
menet.
Centres i especialitats:
08059329 IES Can Peixauet (1)
001 Filosofia .............................................. 01
019 Tecnologia .......................................... 01
08037176 IES La Bastida
108 Intervenció sociocomunitària ............ 01
08034643 IES Les Vinyes
011 Anglès ................................................ 01
008 Biologia i geologia ............................. 01
017 Educació física .................................. 01
208 Laboratori ........................................... 01
211 Mecanització i manteniment

de màquines ...................................... 01
08053078 IES Numància
012 Alemany ............................................. 01
007 Física i química .................................. 01
016 Música ................................................ 01
019 Tecnologia .......................................... 01
08028047 IES Puig Castellar (1)
011 Anglès ................................................ 01
227 Sistemes i aplicacions

informàtiques ..................................... 01
019 Tecnologia .......................................... 01
08053443 EOI Santa Coloma
011 Anglès ................................................ 02
08034001 IES Terra Roja
017 Educació física .................................. 01
019 Tecnologia .......................................... 01
08035325 IES Torrent de les Bruixes
019 Tecnologia .......................................... 01

Zona de desplaçament: 080227 Berga.

Municipi: 080220000 Berga.
Centres i especialitats:
08014693 IES Guillem de Berguedà (1)
220 Procedim. sanitaris i assistencials ... 01
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C Nom de l’especialitat V
Zona de desplaçament: 080967 Granollers.

Municipi: 080050000 l’Ametlla del Vallès.
Centres i especialitats:
08054241 IES de l’Ametlla del Vallès (2)
007 Física i química .................................. 01

Municipi: 080330000 Caldes de Montbui.
Centres i especialitats:
08043486 IES Manolo Hugué (1)
017 Educació física .................................. 01

Municipi: 080860000 les Franqueses del
Vallès.
Centres i especialitats:
08052906 IES Lauro (2)
007 Física i química .................................. 01
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 080880000 la Garriga.
Centres i especialitats:
08035222 IES Manuel Blancafort
019 Tecnologia .......................................... 01
08035234 IES Vil·la Romana (1)
061 Economia ........................................... 01
001 Filosofia .............................................. 01
123 Proc. i prod. de fusta i mobles ........ 01

Municipi: 080960000 Granollers.
Centres i especialitats:
08017931 IES Antoni Cumella
001 Filosofia .............................................. 01
08043644 IES Carles Vallbona (1)
018 Psicologia i pedagogia ...................... 01
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 081070000 Lliçà d’Amunt.
Centres i especialitats:
08052955 IES de Lliçà (CAEP) (2)
007 Física i química .................................. 01
016 Música ................................................ 01

Municipi: 082100000 Sant Feliu de Codines.
Centres i especialitats:
08060009 SES Manuel Carrasco i Formi-
guera (1)
011 Anglès ................................................ 01
017 Educació física .................................. 01
051 Llengua catalana i literatura ............. 01
006 Matemàtiques .................................... 01
018 Psicologia i pedagogia ...................... 01
019 Tecnologia .......................................... 01

Zona de desplaçament: 081017 l’Hospitalet
de Llobregat.

Municipi: 081010000 l’Hospitalet de Llobregat.
Centres i especialitats:
08035258 IES Apel·les Mestres
011 Anglès ................................................ 01
08052918 IES Bisbe Berenguer (1)
011 Anglès ................................................ 01
005 Geografia i història ............................ 01
019 Tecnologia .......................................... 01
08056109 IES Can Vilumara
019 Tecnologia .......................................... 01
08044582 EOI de l’Hospitalet de LLobregat (1)
012 Italià .................................................... 01
08051264 IES Eduard Fontserè (1)
106 Hoteleria i turisme ............................. 01
018 Psicologia i pedagogia ...................... 01
08052921 IES Eugeni d’Ors
803 Cultura clàssica ................................. 01
017 Educació física .................................. 01
006 Matemàtiques .................................... 01
019 Tecnologia .......................................... 01
08039069 IES Margarida Xirgu
011 Anglès ................................................ 01

C Nom de l’especialitat V
08033912 IES Mercè Rodoreda
011 Anglès ................................................ 01
019 Tecnologia .......................................... 01
08019319 IES Pedraforca (1)
019 Tecnologia .......................................... 01
08019401 IES Provençana
101 Administració d’empreses ................ 01
08019307 IES Santa Eulàlia
125 Sistemes electrotècnics

i automàtics ....................................... 01

Zona de desplaçament: 081137 Manresa.

Municipi: 081130000 Manresa.
Centres i especialitats:
08046761 IES Guillem Catà
019 Tecnologia .......................................... 01
08020462 IES Lacetània (1)
011 Anglès ................................................ 01
803 Cultura clàssica ................................. 01
08020474 IES Lluís de Peguera (1)
208 Laboratori ........................................... 01
08059551 EOI Manresa
001 Alemany ............................................. 01
011 Anglès ................................................ 01
08033924 IES Pius Font i Quer (1)
016 Música ................................................ 01

Municipi: 081400000 Navarcles.
Centres i especialitats:
08059524 SES de Navarcles
006 Matemàtiques .................................... 01
016 Música ................................................ 01
018 Psicologia i pedagogia ...................... 01
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 081910000 Sallent.
Centres i especialitats:
08047376 IES Llobregat (1)
011 Anglès ................................................ 01

Municipi: 082130000 Sant Fruitós de Bages.
Centres i especialitats:
08053054 IES Gerbert d’Aurillac (1)
011 Anglès ................................................ 01

Municipi: 082180000 Sant Joan de Vila-
torrada.
Centres i especialitats:
08035313 IES Quercus (1)
205 Inst. i mant. d’equips tèrmics

i fluids ................................................. 01
113 Org. i proj. de sistemes energètics . 01

Municipi: 081920000 Santpedor.
Centres i especialitats:
08053111 IES d’Auro (2)
017 Educació física .................................. 01

Municipi: 082740000 Súria.
Centres i especialitats:
08042044 IES Mig-Món (1)
011 Anglès ................................................ 01

Zona de desplaçament: 081217 Mataró.

Municipi: 080030000 Alella.
Centres i especialitats:
08046785 IES d’Alella (1)
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 080090000 Argentona.
Centres i especialitats:
08052876 IES d’Argentona (1)
010 Francès .............................................. 01
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 081180000 el Masnou.
Centres i especialitats:
08020826 IES Maremar (1)
011 Anglès ................................................ 01

C Nom de l’especialitat V
Municipi: 081210000 Mataró.
Centres i especialitats:
08021302 IES Damià Campeny
019 Tecnologia .......................................... 01
08052931 EOI del Maresme
011 Anglès ................................................ 01
008 Francès .............................................. 01
08052979 IES Josep Puig i Cadafalch
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 081260000 Montgat.
Centres i especialitats:
08045677 IES Thalassa (1)
011 Anglès ................................................ 01

Municipi: 082300000 Premià de Dalt.
Centres i especialitats:
08053017 IES Valerià Pujol i Bosch (1)
011 Anglès ................................................ 01

Municipi: 081720000 Premià de Mar.
Centres i especialitats:
08031848 IES Cristòfol Ferrer
111 Org. i proc. de manteniment

de vehicles ......................................... 01

Municipi: 081970000 Sant Andreu de Llava-
neres.
Centres i especialitats:
08046852 IES de Llavaneres
011 Anglès ................................................ 01
010 Francès .............................................. 01
124 Sistemes electrònics ......................... 01

Municipi: 082190000 Vilassar de Mar.
Centres i especialitats:
08057254 IES Vilassar de Mar (2)
008 Biologia i geologia ............................. 01
017 Educació física .................................. 01
007 Física i química .................................. 01
051 Llengua catalana i literatura ............. 01
019 Tecnologia .......................................... 01

Zona de desplaçament: 081247 Mollet del
Vallès.

Municipi: 081240000 Mollet del Vallès.
Centres i especialitats:
08021594 IES de Mollet del Vallès
105 Formació i orientació laboral ............ 01
215 Operacions de processos ................. 01
08054034 IES Gallecs (1)
110 Organització i gestió comercial ........ 01
220 Procedim. sanitaris i assistencials ... 01
018 Psicologia i pedagogia ...................... 01
08021600 IES Vicenç Plantada (1)
009 Dibuix ................................................. 01

Municipi: 081350000 Montmeló.
Centres i especialitats:
08052980 IES Montmeló (1)
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 081360000 Montornès del Vallès.
Centres i especialitats:
08042093 IES Vinyes Velles (1)
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 081590000 Parets del Vallès.
Centres i especialitats:
08044612 IES de Parets del Vallès (1)
206 Instal·lacions electrotècniques .......... 01
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 082090000 Sant Fost de Campsen-
telles.
Centres i especialitats:
08047479 IES Alba del Vallès (2)
011 Anglès ................................................ 01
018 Psicologia i pedagogia ...................... 01
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C Nom de l’especialitat V
Zona de desplaçament: 081637 Pineda de
Mar.

Municipi: 080350000 Calella.
Centres i especialitats:
08015171 IES Bisbe Sivilla
201 Cuina i pastisseria ............................. 01

Municipi: 081100000 Malgrat de Mar.
Centres i especialitats:
08045665 IES Ramon Turró i Darder (1)
011 Anglès ................................................ 01
017 Educació física .................................. 01
005 Geografia i història ............................ 01
004 Llengua castellana i literatura ........... 01
227 Sistemes i aplicacions informàtiques . 01
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 081630000 Pineda de Mar.
Centres i especialitats:
08052992 IES Euclides (1)
005 Geografia i història ............................ 01
006 Matemàtiques .................................... 01
019 Tecnologia .......................................... 01
08047832 IES Joan Coromines (1)
225 Serveis a la comunitat ...................... 01

Zona de desplaçament: 082027 Sant Celoni.

Municipi: 080460000 Cardedeu.
Centres i especialitats:
08036391 IES Arquitecte Manuel Raspall (1)
011 Anglès ................................................ 01
061 Economia ........................................... 01
125 Sistemes electrotècnics i automàtics01
08054401 IES El Sui (1)
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 081060000 Llinars del Vallès.
Centres i especialitats:
08044594 IES Giola (2)
206 Instal·lacions electrotècniques .......... 01
051 Llengua catalana i literatura ............. 01
006 Matemàtiques .................................... 01

Municipi: 082020000 Sant Celoni.
Centres i especialitats:
08034606 IES Baix Montseny (2)
101 Administració d’empreses ................ 01
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 082590000 Santa Maria de Palau-
tordera.
Centres i especialitats:
08053108 IES Reguissol (2)
061 Economia ........................................... 01
019 Tecnologia .......................................... 01

Zona de desplaçament: 082987 Vic.

Municipi: 081120000 Manlleu.
Centres i especialitats:
08040552 IES Antoni Pous i Argila (1)
803 Cultura clàssica ................................. 01

Municipi: 081710000 Prats de Lluçanès.
Centres i especialitats:
08053005 IES Castell del Quer (1)
018 Psicologia i pedagogia ...................... 01

Municipi: 082780000 Taradell.
Centres i especialitats:
08053121 IES de Taradell (2)
011 Anglès ................................................ 01

Municipi: 082980000 Vic.
Centres i especialitats:
08035003 EA de Vic (1)
051 Llengua catalana i literatura ............. 01
08031022 IES de Vic
206 Instal·lacions electrotècniques .......... 01

C Nom de l’especialitat V
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ............................................ 01
219 Proc. diag. clínics i ortoprotètics ..... 01
117 Proc.diag. clínics i prod.

ortoprotèsics ...................................... 01
019 Tecnologia .......................................... 01
08031034 IES Jaume Callís (1)
007 Física i química .................................. 01
018 Psicologia i pedagogia ...................... 01
019 Tecnologia .......................................... 01

Zona de desplaçament: 083077 Vilanova i la
Geltrú.

Municipi: 082310000 Sant Pere de Ribes.
Centres i especialitats:
08042056 IES Can Puig
101 Administració d’empreses ................ 01
007 Física i química .................................. 01
001 Filosofia .............................................. 01

Municipi: 082700000 Sitges.
Centres i especialitats:
08043981 IES Joan Ramon Benaprès
008 Biologia i geologia ............................. 01
201 Cuina i pastisseria ............................. 01
105 Formació i orientació laboral ............ 01
106 Hoteleria i turisme ............................. 01
006 Matemàtiques .................................... 01
222 Processos de gestió administrativa . 01
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 083050000 Vilafranca del Penedès.
Centres i especialitats:
08031459 IES Eugeni d’Ors
227 Sistemes i aplicacions informàtiques . 01
08046736 IES Milà i Fontanals (1)
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 083070000 Vilanova i la Geltrú.
Centres i especialitats:
08045653 IES Dolors Mallafrè i Ros
011 Anglès ................................................ 01
010 Francès .............................................. 01
019 Tecnologia .......................................... 01
08031681 IES Francesc Xavier Lluch i Ra-
fecas (1)
051 Llengua catalana i literatura ............. 01
08043693 IES Joaquim Mir (1)
227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01
08031711 IES Manuel de Cabanyes
016 Música ................................................ 01
019 Tecnologia .......................................... 01

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Zona de desplaçament: 080737 Cornellà de
Llobregat.

Municipi: 080730000 Cornellà de Llobregat.
Centres i especialitats:
08016781 IES Esteve Terradas i Illa
001 Filosofia .............................................. 01
122 Processos i productes

d’arts gràfiques ................................. 01
223 Producció en arts gràfiques ............. 01

Municipi: 080770000 Esplugues de Llobregat.
Centres i especialitats:
08054344 EOI Esplugues
001 Alemany ............................................. 01
011 Anglès ................................................ 02
008 Francès .............................................. 01
08046657 IES Joaquim Blume (1)
803 Cultura clàssica ................................. 01

C Nom de l’especialitat V
004 Llengua castellana i literatura ........... 01
006 Matemàtiques .................................... 01

Municipi: 082000000 Sant Boi de Llobregat.
Centres i especialitats:
08025605 IES Camps Blancs (3)
203 Estètica .............................................. 01
105 Formació i orientació laboral ............ 01
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ............................................ 01
08025654 IES Joaquim Rubió i Ors
019 Tecnologia .......................................... 01
08043681 IES Marianao (1)
107 Informàtica ......................................... 01
211 Mecanització i manteniment

de màquines ...................................... 02
227 Sistemes i aplicacions

informàtiques ..................................... 01
08033961 IES Rafael Casanova
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 082170000 Sant Joan Despí.
Centres i especialitats:
08026683 IES Francesc Ferrer i Guàrdia
211 Mecanització i manteniment

de màquines ...................................... 01
08033973 IES Jaume Salvador i Pedrol
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 082210000 Sant Just Desvern.
Centres i especialitats:
08033985 IES de Sant Just Desvern (1)
018 Psicologia i pedagogia ...................... 01
019 Tecnologia .......................................... 01

Zona de desplaçament: 081027 Igualada.

Municipi: 080440000 Capellades.
Centres i especialitats:
08046645 IES Molí de la Vila (1)
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 081020000 Igualada.
Centres i especialitats:
08019654 IES Milà i Fontanals (1)
102 Anàlisi i química industrial ................ 02
107 Informàtica ......................................... 01
209 Manteniment de vehicles .................. 01
118 Processos sanitaris ........................... 01
08019630 IES Pere Vives i Vich (2)
011 Anglès ................................................ 01
004 Llengua castellana i literatura ........... 01
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 082500000 Santa Margarida de
Montbui.
Centres i especialitats:
08053352 IES de Santa Margarida de Montbui
(CAEP) (1)
016 Música ................................................ 01
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 083020000 Vilanova del Camí.
Centres i especialitats:
08044168 IES Pla de les Moreres (1)
016 Música ................................................ 01

Zona de desplaçament: 081147 Martorell.

Municipi: 080010000 Abrera.
Centres i especialitats:
08045689 IES Voltrera (1)
001 Filosofia .............................................. 01

Municipi: 080760000 Esparreguera.
Centres i especialitats:
08040540 IES El Cairat (1)
019 Tecnologia .......................................... 01
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C Nom de l’especialitat V
08053285 IES El Castell (1)
017 Educació física .................................. 01
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 080910000 Gelida.
Centres i especialitats:
08035246 IES Lluís Rutllant
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 081140000 Martorell.
Centres i especialitats:
08037152 IES Joan Oró (1)
101 Administració d’empreses ................ 01

Municipi: 081190000 Masquefa.
Centres i especialitats:
08060514 SES de Masquefa
011 Anglès ................................................ 01
008 Biologia i geologia ............................. 01
004 Llengua castellana i literatura ........... 01
051 Llengua catalana i literatura ............. 01
006 Matemàtiques .................................... 01
018 Psicologia i pedagogia ...................... 01
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 081610000 Piera.
Centres i especialitats:
08047820 IES Guinovarda (1)
016 Música ................................................ 01

Municipi: 081960000 Sant Andreu de la Barca.
Centres i especialitats:
08043671 IES El Palau (1)
019 Tecnologia .......................................... 01
08053315 IES Montserrat Roig (1)
007 Física i química .................................. 01
005 Geografia i història ............................ 01
004 Llengua castellana i literatura ........... 01
051 Llengua catalana i literatura ............. 01
006 Matemàtiques .................................... 01

Zona de desplaçament: 082637 Sant Vicenç
dels Horts.

Municipi: 080720000 Corbera de Llobregat.
Centres i especialitats:
08045859 IES de Corbera de Llobregat (2)
011 Anglès ................................................ 01
124 Sistemes electrònics ......................... 01

Municipi: 081230000 Molins de Rei.
Centres i especialitats:
08034217 IES Bernat el Ferrer (1)
206 Instal·lacions electrotècniques .......... 01
227 Sistemes i aplicacions

informàtiques ..................................... 01

Municipi: 082630000 Sant Vicenç dels Horts.
Centres i especialitats:
08034011 IES Frederic Mompou (1)
006 Matemàtiques .................................... 01
019 Tecnologia .......................................... 01
08053340 IES Gabriela Mistral (1)
011 Anglès ................................................ 01
006 Matemàtiques .................................... 01
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 082950000 Vallirana.
Centres i especialitats:
08044570 IES Vall d’Arús (1)
011 Anglès ................................................ 01
016 Música ................................................ 01
019 Tecnologia .......................................... 01

Zona de desplaçament: 083017 Viladecans.

Municipi: 080560000 Castelldefels.
Centres i especialitats:
08045537 IES Josep Lluís Sert (1)

C Nom de l’especialitat V
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ............................................ 01
08040539 IES Les Marines
004 Llengua castellana i literatura ........... 01
051 Llengua catalana i literatura ............. 01
019 Tecnologia .......................................... 01
08047480 IES Mediterrània (1)
010 Francès .............................................. 01
004 Llengua castellana i literatura ........... 01
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 080890000 Gavà.
Centres i especialitats:
08041866 IES El Calamot (1)
227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01

Municipi: 081690000 el Prat de Llobregat.
Centres i especialitats:
08023131 IES Baldiri Guilera (1)
018 Psicologia i pedagogia ...................... 01
08060538 EOI del Prat
011 Anglès ................................................ 01
08054198 IES Estany de la Ricarda
011 Anglès ................................................ 01
009 Dibuix ................................................. 01
005 Geografia i història ............................ 01
051 Llengua catalana i literatura ............. 01
019 Tecnologia .......................................... 01
08031836 IES Illa dels Banyols
209 Manteniment de vehicles .................. 01
08047492 IES Ribera Baixa (1)
113 Org. i proj. de sistemes

energètics .......................................... 01

Municipi: 083010000 Viladecans.
Centres i especialitats:
08034621 IES de Sales
219 Proc. diag. clínics i ortoprotètics ..... 01
08053364 IES Josep Mestres i Busquets (1)
011 Anglès ................................................ 01
004 Llengua castellana i literatura ........... 01

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Zona de desplaçament: 082667 Cerdanyola
del Vallès.

Municipi: 082660000 Cerdanyola del Vallès.
Centres i especialitats:
08053157 IES Gorgs (1)
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 081250000 Montcada i Reixac.
Centres i especialitats:
08044533 IES La Ferreria (1)
105 Formació i orientació laboral ............ 01
227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01
08054174 IES Montcada III
803 Cultura clàssica ................................. 01

Zona de desplaçament: 081847 Rubí.

Municipi: 080540000 Castellbisbal.
Centres i especialitats:
08053145 IES Castellbisbal (1)
007 Física i química .................................. 01
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 081840000 Rubí.
Centres i especialitats:
08035301 IES Duc de Montblanc (1)
124 Sistemes electrònics ......................... 01
08036330 IES J. V. Foix
005 Geografia i història ............................ 01
206 Instal·lacions electrotècniques .......... 01

C Nom de l’especialitat V
Municipi: 082050000 Sant Cugat del Vallès.
Centres i especialitats:
08046694 IES Centre d’Alt Rendiment Espor-
tiu (1)
011 Anglès ................................................ 01
017 Educació física .................................. 02
004 Llengua castellana i literatura ........... 01
051 Llengua catalana i literatura ............. 01
08054873 IES Sant Cugat
009 Dibuix ................................................. 01
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 082380000 Sant Quirze del Vallès.
Centres i especialitats:
08047583 IES Sant Quirze del Vallès (1)
011 Anglès ................................................ 01
019 Tecnologia .......................................... 01

Zona de desplaçament: 081877 Sabadell.

Municipi: 080510000 Castellar del Vallès.
Centres i especialitats:
08046682 IES de Castellar (1)
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 081870000 Sabadell.
Centres i especialitats:
08024893 IES Castellarnau (1)
202 Equips electrònics ............................. 01
209 Manteniment de vehicles .................. 01
08024741 IES Escola Industrial (3)
206 Instal·lacions electrotècniques .......... 01
08053212 IES Jonqueres (CAEP)
016 Música ................................................ 01
019 Tecnologia .......................................... 01
08053224 IES Les Termes (1)
803 Cultura clàssica ................................. 01
08053200 IES Miquel Crusafont i Pairó (CAEP)
010 Francès .............................................. 01
016 Música ................................................ 01
08024871 IES Pau Vila
019 Tecnologia .......................................... 01
08046669 IES Ribot i Serra (1)
225 Serveis a la comunitat ...................... 01
019 Tecnologia .......................................... 01
08042020 IES Vallès (1)
011 Anglès ................................................ 01
008 Biologia i geologia ............................. 02
803 Cultura clàssica ................................. 01
009 Dibuix ................................................. 01
001 Filosofia .............................................. 01
010 Francès .............................................. 01
051 Llengua catalana i literatura ............. 01
006 Matemàtiques .................................... 01
222 Processos de gestió administrativa . 01

Municipi: 082670000 Sentmenat.
Centres i especialitats:
08053248 IES de Sentmenat (1)
009 Dibuix ................................................. 01

Zona de desplaçament: 082797 Terrassa.

Municipi: 082790000 Terrassa.
Centres i especialitats:
08053251 IES Cavall Bernat (1)
019 Tecnologia .......................................... 01
08053194 EOI de Terrassa (3)
012 Italià .................................................... 01
08046724 IES Montserrat Roig (1)
105 Formació i orientació laboral ............ 01
106 Hoteleria i turisme ............................. 01
225 Serveis a la comunitat ...................... 01
08043516 IES Santa Eulàlia
206 Instal·lacions electrotècniques .......... 01
016 Música ................................................ 01
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C Nom de l’especialitat V
Municipi: 083000000 Viladecavalls.
Centres i especialitats:
08053261 IES de Viladecavalls (3)
016 Música ................................................ 01
018 Psicologia i pedagogia ...................... 01
019 Tecnologia .......................................... 01

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Zona de desplaçament: 170237 Blanes.

Municipi: 170230000 Blanes.
Centres i especialitats:
17000551 IES Sa Palomera
016 Música ................................................ 01

Municipi: 170950000 Lloret de Mar.
Centres i especialitats:
17005911 IES Ramon Coll i Rodés (1)
011 Anglès ................................................ 01

Municipi: 172020000 Tossa de Mar.
Centres i especialitats:
17006812 IES de Tossa de Mar (2)
009 Dibuix ................................................. 01

Municipi: 172130000 Vidreres.
Centres i especialitats:
17006824 IES de Vidreres (2)
019 Tecnologia .......................................... 01

Zona de desplaçament: 170667 Figueres.

Municipi: 170320000 Cadaqués.
Centres i especialitats:
17006678 SES Cap de Creus (2)
004 Llengua castellana i literatura ........... 01

Municipi: 170470000 Castelló d’Empúries.
Centres i especialitats:
17006083 IES Castelló d’Empúries (1)
007 Física i química .................................. 01

Municipi: 170660000 Figueres.
Centres i especialitats:
17001221 IES Narcís Monturiol (1)
103 Assessoria i proc. d’imatge

personal ............................................. 01
206 Instal·lacions electrotècniques .......... 01
111 Org. i proc. de manteniment

de vehicles ......................................... 01
17007609 IES Olivar Gran (2)
803 Cultura clàssica ................................. 01
051 Llengua catalana i literatura ............. 01
016 Música ................................................ 01

Municipi: 170860000 la Jonquera.
Centres i especialitats:
17006745 IES de La Jonquera (2)
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 171520000 Roses.
Centres i especialitats:
17005364 IES Cap Norfeu (CAEP) (1)
010 Francès .............................................. 01
019 Tecnologia .......................................... 03
17006851 IES Roses II (2)
017 Educació física .................................. 01
007 Física i química .................................. 01

Zona de desplaçament: 170797 Girona.

Municipi: 170150000 Banyoles.
Centres i especialitats:
17000305 IES Pere Alsius i Torrent
016 Música ................................................ 01

Municipi: 170790000 Girona.
Centres i especialitats:

C Nom de l’especialitat V

17001759 IES Escola d’Hoteleria i Serveis
Sant Narcís (1)
105 Formació i orientació laboral ............ 01
17001735 IES Montilivi (1)
017 Educació física .................................. 01
17006939 IES Santa Eugènia (1)
206 Instal·lacions electrotècniques .......... 01

Municipi: 171550000 Salt.
Centres i especialitats:
17003203 IES Salvador Espriu
018 Psicologia i pedagogia ...................... 01

Zona de desplaçament: 171147 Olot.

Municipi: 171140000 Olot.
Centres i especialitats:
17005893 IES Bosc de la Coma (2)
011 Anglès ................................................ 01
17005340 EA d’Olot
011 Anglès ................................................ 01
051 Llengua catalana i literatura ............. 01
17007981 EOI d’Olot
008 Francès .............................................. 01

Zona de desplaçament: 171607 Sant Feliu de
Guíxols.

Municipi: 170480000 Castell-Platja d’Aro.
Centres i especialitats:
17006691 IES Ridaura (2)
006 Matemàtiques .................................... 01
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 171180000 Palamós.
Centres i especialitats:
17005352 IES de Palamós (1)
221 Processos comercials ....................... 01
118 Processos sanitaris ........................... 01

Municipi: 171600000 Sant Feliu de Guíxols.
Centres i especialitats:
17003318 IES de Sant Feliu de Guíxols (1)
103 Assessoria i proc. d’imatge personal . 01
001 Filosofia .............................................. 01
17003306 IES Sant Elm (1)
017 Educació física .................................. 01

Zona de desplaçament: 170087 Santa Colo-
ma de Farners.

Municipi: 170830000 Hostalric.
Centres i especialitats:
17006733 IES d’Hostalric (2)
011 Anglès ................................................ 01

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Zona de desplaçament: 250347 Artesa de
Segre.

Municipi: 250340000 Artesa de Segre.
Centres i especialitats:
25005429 IES Els Planells (2)
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 251720000 Ponts.
Centres i especialitats:
25006574 IES de Ponts (3)
803 Cultura clàssica ................................. 01

Zona de desplaçament: 250407 Balaguer.

Municipi: 250400000 Balaguer.
Centres i especialitats:
25005727 IES Almatà
016 Música ................................................ 01

C Nom de l’especialitat V
Municipi: 250470000 Bellcaire d’Urgell.
Centres i especialitats:
25007700 IES de Bellcaire d’Urgell
017 Educació física .................................. 01
016 Música ................................................ 01

Zona de desplaçament: 251207 Lleida.

Municipi: 251200000 Lleida.
Centres i especialitats:
25002799 IES Caparrella (1)
001 Filosofia .............................................. 01
209 Manteniment de vehicles .................. 01
111 Org. i proc. de manteniment

de vehicles ......................................... 01
119 Processos i mitjans

de comunicació ................................. 01
229 Tècniques i proc. d’imatge i so ....... 01
25006720 IES d’Hoteleria i Turisme (2)
201 Cuina i pastisseria ............................. 01
106 Hoteleria i turisme ............................. 01
226 Serveis de restauració ...................... 01
25002726 IES Guindàvols (1)
205 Inst. i mant. d’equips tèrmics

i fluids ................................................. 01
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ............................................ 01
120 Proc. i prod. tèxtil,

confecció i pell .................................. 01
125 Sistemes electrotècnics

i automàtics ....................................... 01
25002787 IES Joan Oró
122 Processos i productes

d’arts gràfiques ................................. 01
25006495 IES Josep Lladonosa (1)
007 Física i química .................................. 01
25006513 IES Manuel de Montsuar
012 Alemany ............................................. 01
019 Tecnologia .......................................... 01
25006771 IES Ronda (3)
019 Tecnologia .......................................... 01
25002684 IES Samuel Gili i Gaya (1)
006 Matemàtiques .................................... 01
25006732 IES Torrevicens (1)
103 Assessoria i proc.

d’imatge personal ............................. 01
218 Perruqueria ........................................ 01
220 Procedim. sanitaris i assistencials ... 01

Zona de desplaçament: 251377 Mollerussa.

Municipi: 251370000 Mollerussa.
Centres i especialitats:
25003202 IES Agrària l’Urgell
116 Proc. transf. i conservació

aliments .............................................. 01
25007517 IES La Serra (1)
019 Tecnologia .......................................... 01
25005582 IES Terres de Ponent (2)
017 Educació física .................................. 01

Zona de desplaçament: 251737 el Pont de
Suert.

Municipi: 251730000 el Pont de Suert.
Centres i especialitats:
25006240 IES de Pont de Suert
016 Música ................................................ 01
216 Op. i equips de producció agrària ... 01

Zona de desplaçament: 252047 Seròs.

Municipi: 252040000 Seròs.
Centres i especialitats:
25007529 IES Seròs (3)
005 Geografia i història ............................ 01
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C Nom de l’especialitat V

Zona de desplaçament:  252037 la Seu
d’Urgell.

Municipi: 252030000 la Seu d’Urgell.
Centres i especialitats:
25004188 IES Joan Brudieu (1)
007 Física i química .................................. 01
004 Llengua castellana i literatura ........... 01
006 Matemàtiques .................................... 01
220 Procedim. sanitaris

i assistencials .................................... 01
019 Tecnologia .......................................... 01

Zona de desplaçament: 252077 Solsona.

Municipi: 252070000 Solsona.
Centres i especialitats:
25005454 IES Francesc Ribalta (2)
118 Processos sanitaris ........................... 01

Zona de desplaçament: 252177 Tàrrega.

Municipi: 250500000 Bellpuig.
Centres i especialitats:
25006598 IES Lo Pla d’Urgell (1)
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 250720000 Cervera.
Centres i especialitats:
25001311 IES Antoni Torroja (1)
016 Música ................................................ 01

Municipi: 252170000 Tàrrega.
Centres i especialitats:
25006781 IES Alfons Costafreda
105 Formació i orientació laboral ............ 01
25004498 IES Manuel de Pedrolo (2)
019 Tecnologia .......................................... 01
25004528 EA Ondara (2)
051 Llengua catalana i literatura ............. 01

Zona de desplaçament: 252347 Tremp.

Municipi: 251710000 la Pobla de Segur.
Centres i especialitats:
25008352 IES de La Pobla de Segur (1)
017 Educació física .................................. 01
005 Geografia i història ............................ 01
004 Llengua castellana i literatura ........... 01
051 Llengua catalana i literatura ............. 01

Municipi: 252340000 Tremp.
Centres i especialitats:
25006288 IES de Tremp
209 Manteniment de vehicles .................. 01

Zona de desplaçament: 252437 Vielha e Mi-
jaran.

Municipi: 251210000 Les.
Centres i especialitats:
25006148 IES d’Ostalaria de Les-Val d’Aran (2)
201 Cuina i pastisseria ............................. 02
106 Hoteleria i turisme ............................. 01

Municipi: 252430000 Vielha e Mijaran.
Centres i especialitats:
25006239 IES d’Aran
011 Anglès ................................................ 01
017 Educació física .................................. 01
001 Filosofia .............................................. 01
010 Francès .............................................. 01
004 Llengua castellana i literatura ........... 01
051 Llengua catalana i literatura ............. 01
016 Música ................................................ 01
222 Processos de gestió

administrativa ..................................... 01
019 Tecnologia .......................................... 01

C Nom de l’especialitat V
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Zona de desplaçament: 430387 Cambrils.

Municipi: 430380000 Cambrils.
Centres i especialitats:
43007038 IES Escola d’Hoteleria i Turisme (1)
201 Cuina i pastisseria ............................. 01
226 Serveis de restauració ...................... 01
43000779 IES Ramon Berenguer IV
110 Organització i gestió comercial ........ 01

Municipi: 439050000 Salou.
Centres i especialitats:
43007543 IES Jaume I (1)
009 Dibuix ................................................. 01

Municipi: 431710000 Vila-seca.
Centres i especialitats:
43005972 IES Ramon Barbat i Miracle (1)
017 Educació física .................................. 01

Zona de desplaçament: 431237 Reus.

Municipi: 431230000 Reus.
Centres i especialitats:
43002594 IES Baix Camp (1)
227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01
43009710 EOI de Reus
001 Alemany ............................................. 01
011 Anglès ................................................ 02
43006678 IES Gabriel Ferrater i Soler (1)
011 Anglès ................................................ 01
016 Música ................................................ 01
43002570 IES Gaudí (1)
011 Anglès ................................................ 01
017 Educació física .................................. 01

Municipi: 431450000 la Selva del Camp.
Centres i especialitats:
43008511 SES Joan Puig i Ferreter (1)
051 Llengua catalana i literatura ............. 01

Zona de desplaçament: 431487 Tarragona.

Municipi: 430950000 el Morell.
Centres i especialitats:
43008407 IES El Morell (1)
006 Matemàtiques .................................... 01

Municipi: 431480000 Tarragona.
Centres i especialitats:
43009722 IES Cal·lípolis (1)
103 Assessoria i proc. d’imatge personal01
203 Estètica .............................................. 01
219 Proc. diag. clínics i ortoprotètics ..... 01
43006125 IES Campclar (2)
011 Anglès ................................................ 01
43003653 IES Comte de Rius
102 Anàlisi i química industrial ................ 01
104 Construccions civils i edificació ....... 01
215 Operacions de processos ................. 01
43006940 EOI de Tarragona (3)
011 Anglès ................................................ 01
43005704 IES Francesc Vidal i Barraquer (1)
107 Informàtica ......................................... 01
225 Serveis a la comunitat ...................... 01
227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01
43006630 IES Pere Martell
209 Manteniment de vehicles .................. 01
111 Org. i proc. de manteniment

de vehicles ......................................... 01
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ............................................ 01
119 Processos i mitjans de comunicació 01
122 Processos i productes

d’arts gràfiques ................................. 01
223 Producció en arts gràfiques ............. 02

C Nom de l’especialitat V

124 Sistemes electrònics ......................... 01
228 Soldadures ......................................... 01
229 Tècniques i proc.

d’imatge i so ...................................... 01
43008390 IES Torreforta (1)
006 Matemàtiques .................................... 01

Zona de desplaçament: 431617 Valls.

Municipi: 430050000 Alcover.
Centres i especialitats:
43009497 SES Fonts del Glorieta (2)
009 Dibuix ................................................. 01
006 Matemàtiques .................................... 01

Municipi: 430860000 Montblanc.
Centres i especialitats:
43009187 IES Martí l’Humà (1)
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ............................................ 01

Municipi: 431390<litats:
43004611 IES Jaume Huguet (1)
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ............................................ 02
019 Tecnologia .......................................... 01

Zona de desplaçament: 431637 el Vendrell.

Municipi: 430160000 l’Arboç.
Centres i especialitats:
43007580 IES de L’Arboç (1)
011 Anglès ................................................ 01
007 Física i química .................................. 01
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 430370000 Calafell.
Centres i especialitats:
43007257 IES Camí de Mar (1)
011 Anglès ................................................ 01
018 Psicologia i pedagogia ...................... 01

Municipi: 430510000 Cunit.
Centres i especialitats:
43009850 SES de Cunit
011 Anglès ................................................ 01
009 Dibuix ................................................. 01
017 Educació física .................................. 01
005 Geografia i història ............................ 01
051 Llengua catalana i literatura ............. 01
019 Tecnologia .......................................... 01

Municipi: 431530000 Torredembarra.
Centres i especialitats:
43006952 IES de Torredembarra (1)
019 Tecnologia .......................................... 01
43007661 IES Ramon de la Torre (1)
005 Geografia i història ............................ 01
051 Llengua catalana i literatura ............. 01
018 Psicologia i pedagogia ...................... 01

Municipi: 431630000 el Vendrell.
Centres i especialitats:
43004797 IES Baix Penedès (1)
011 Anglès ................................................ 01
003 Llatí ..................................................... 01

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE LES TERRES DE L’EBRE

Zona de desplaçament: 430147 Amposta.

Municipi: 430140000 Amposta.
Centres i especialitats:
43006101 IES Montsià (1)
803 Cultura clàssica ................................. 01
111 Org. i proc. de manteniment

de vehicles ......................................... 01
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C Nom de l’especialitat V
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ............................................ 01
43000329 IES Ramon Berenguer IV (1)
011 Anglès ................................................ 01
002 Grec ................................................... 01

Municipi: 431360000 Sant Carles
de la Ràpita.
Centres i especialitats:
43007221 IES Els Alfacs (1)
207 Instal. i equips de criança

i de cultiu ........................................... 01
114 Processos de cultiu aqüícola ........... 01

Zona de desplaçament: 430937 Móra
d’Ebre.

Municipi: 430640000 Gandesa.
Centres i especialitats:
43006642 IES Terra Alta (1)
006 Matemàtiques .................................... 01

C Nom de l’especialitat V

Zona de desplaçament: 431557 Tortosa.

Municipi: 439030000 Camarles.
Centres i especialitats:
43008419 IES Camarles (1)
016 Música ................................................ 01

Municipi: 431330000 Roquetes.
Centres i especialitats:
43008420 IES Roquetes (1)
010 Francès .............................................. 01
016 Música ................................................ 01

Municipi: 431550000 Tortosa.
Centres i especialitats:
43004441 IES de l’Ebre (1)
011 Anglès ................................................ 01
803 Cultura clàssica ................................. 01
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ............................................ 01
219 Proc. diag. clínics i ortoprotètics ..... 01

C Nom de l’especialitat V

117 Proc.diag. clínics i prod.
ortoprotèsics ...................................... 01

220 Procedim. sanitaris i assistencials ... 01
221 Processos comercials ....................... 01
43009862 EOI de Tortosa
001 Alemany ............................................. 01

ANNEX 2

Vacants a la Inspecció d’Ensenyament

Codi: 08900036.
Delegació territorial: Barcelona (ciutat).
Nombre de vacants: 1.

Codi: 08900100.
Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Nombre de vacants: 1.

(03.049.129)


